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SINTEZA PRINCIPALELOR PROVOCĂRI PRIVIND INTEGRAREA EFICACE A MIGRANȚILOR 

I. Acest document de informare nu constituie un raport de audit. El reunește informații 

dintr-o mare varietate de surse, dintre care unele sunt deja disponibile în mod public, iar 

altele au fost colectate de Curte. Documentul prezintă acțiunile întreprinse de UE pentru 

a sprijini integrarea persoanelor care locuiesc în mod legal în UE, dar care nu dețin cetățenia 

Uniunii („migranți”). În acest sens, Curtea a identificat o serie de provocări-cheie legate de 

integrarea acestora. 

II. Creșterile recente ale numărului de persoane care solicită protecție pe teritoriul UE au 

adus politica UE privind migrația în centrul atenției. Impactul pe termen lung al acestui aflux 

de migranți depinde de cât de bine sunt ei integrați. Deși responsabilitatea pentru integrarea 

migranților revine în principal statelor membre, în ultimele două decenii, UE a jucat un rol 

important în acordarea de sprijin și de stimulente în acest sens statelor membre. Pe lângă 

schimbul de informații și de bune practici și învățarea reciprocă și cooperarea pe care le 

oferă, UE a facilitat utilizarea fondurilor UE și a oferit un cadru pentru dezvoltarea unor 

politici privind migrația și combaterea discriminării (punctele 1-17). 

III. Migrația și integrarea sunt strâns interconectate. Directivele actuale ale UE în 

domeniul migrației oferă un set de condiții minime de intrare și de ședere, precum și dreptul 

la egalitate de tratament. Statele membre dispun de o anumită marjă de apreciere în ceea ce 

privește modalitățile de transpunere a acestor directive în dreptul național, de unde rezultă 

că normele aplicabile migranților nu sunt identice în toate statele membre. Diferențele 

respective îi determină pe migranți, inclusiv pe solicitanții de azil și pe refugiați, să se 

deplaseze dintr-o țară în alta, fapt care întârzie începerea procesului de integrare. Un alt 

factor care afectează integrarea este că timpul de procesare a cererilor este uneori lung 

(punctele 18-21). 

Provocarea 1: Reducerea întârzierilor la începerea procesului de integrare 

IV. În pofida existenței unor acte normative ale UE care promovează egalitatea în drepturi 

și nediscriminarea, imigrația persoanelor din afara UE continuă să trezească sentimente 

negative pentru mulți europeni. În unele state membre, acest lucru are un impact negativ 

asupra integrării migranților (punctele 22 și 23). 
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Provocarea 2: Garantarea egalității în drepturi și a nediscriminării 

V. Ca răspuns la afluxurile de migrație în creștere, începând cu anul 2015, bugetul UE 

a mobilizat peste 5 000 de milioane de euro reprezentând finanțare suplimentară pentru 

migrație. Cu toate acestea, statele membre au declarat că aveau nevoie de o sumă 

suplimentară de aproximativ 450 de milioane de euro, în special pentru a răspunde nevoilor 

legate de integrare ale migranților în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare. 

Potrivit Comisiei, nevoile vor fi evaluate periodic în contextul procedurilor bugetare anuale 

(punctele 32-34). 

Provocarea 3: Evaluarea corectă și cuprinzătoare a nevoilor și a finanțării 

VI. În plus, Comisia și-a intensificat sprijinul pentru eforturile statelor membre de 

a îmbunătăți integrarea migranților. În 2016, aceasta a elaborat un plan de acțiune privind 

integrarea care cuprinde 52 de măsuri ce trebuie luate la nivelul UE. În 2018, Comisia va 

prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare 

a planului de acțiune. În luna decembrie 2017, 23 de acțiuni nu erau încă finalizate. De 

asemenea, statele membre sunt încurajate să elaboreze măsuri specifice pentru a aborda 

anumite domenii. Potrivit Comisiei, întrucât aceste măsuri au fost formulate ca sugestii 

pentru statele membre și sunt de competența acestora, Comisia nu le monitorizează 

(punctele 35-36). 

Provocarea 4: Angajamentul statelor membre de a pune în aplicare planul de acțiune 

VII. Majoritatea statelor membre dispun de politici de integrare instituite în cadrul diferitor 

cadre de politică. Nu toate grupurile de migranți sunt abordate în mod sistematic și nu toate 

domeniile de integrare sunt abordate de fiecare dată. În rapoartele întocmite de instituțiile 

supreme de audit din statele membre au fost identificate deficiențe în elaborarea și punerea 

în aplicare a politicilor de integrare (punctele 40-42). 

Provocarea 5: Sprijinirea tuturor migranților în toate domeniile de politică relevante  

VIII. Majoritatea statelor membre nu au o imagine de ansamblu completă asupra 

numărului de migranți sprijiniți și/sau asupra sumelor cheltuite pentru măsuri de integrare. 

La nivelul UE, un set de indicatori de bază comuni („Zaragoza”) reprezintă un pas înainte în 
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înțelegerea integrării în UE, însă nu toate statele membre îi utilizează și, potrivit Comisiei, 

există unele limitări în ceea ce privește acești indicatori. La nivel național, există diverse 

deficiențe legate de monitorizare. În contextul revizuirii actuale a Regulamentului privind 

FEDR, Comisia propune crearea unor indicatori specifici pentru FEDR. Acest lucru ar putea 

facilita elaborarea de politici bazate pe date concrete (punctele 43-47). 

Provocarea 6: Monitorizarea eficace a efectelor integrării pentru măsurarea progresului și 

pentru adaptarea politicilor dacă este necesar 

IX. Același tip de acțiune pentru același grup-țintă poate fi finanțat din diferite fonduri ale 

UE. Pentru a asigura coordonarea și sinergiile dintre fondurile UE, la nivelul acesteia există 

diferite mecanisme și instrumente, dintre care unele au fost elaborate de Comisie. 

Responsabilitatea finală pentru punerea în aplicare a unor mecanisme de coordonare eficace 

revine statelor membre. Există peste 400 de entități diferite implicate în gestionarea 

măsurilor vizând integrarea migranților în statele membre. Majoritatea statelor membre 

dispun de un organism de coordonare, însă există deficiențe în ceea ce privește mecanismele 

de coordonare existente (punctele 48-54). 

Provocarea 7: Coordonarea eficace a finanțării la nivelul UE și la nivel național 
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INTRODUCERE 

Migranții 

Leila tocmai a sosit în UE. Ea stă la coadă pentru controlul pașapoartelor, ținându-și viza într-
o mână și copilul cu cealaltă. Se alătură soțului ei, care a migrat în UE mai devreme. El este 
angajat și se gândește deja la înființarea propriei afaceri. Leila nu vorbește deloc limba 
locală, dar este optimistă în privința viitorului familiei sale. 

1. Leila este o persoană fictivă, dar există peste 21 de milioane de persoane ca ea care 

locuiesc în mod legal pe teritoriul UE, fără a fi cetățeni ai UE. Aceasta înseamnă că 

aproximativ 4 % din populația UE este constituită din migranți din afara UE aflați în situație 

de ședere legală (a se vedea figura 1). În fiecare an, o parte dintre aceștia devin resortisanți 

ai UE. În perioada 2013-2016, aproximativ 3,2 milioane de migranți din afara UE au dobândit 

cetățenia unui stat membru al UE. Luând în considerare migranții de a doua generație, 

aproape 18 % din populația care își are reședința în UE este constituită din persoane 

provenite dintr-un context de migrație1. 

Figura 1 – În 2017, aproximativ 4 % din populația UE era constituită din migranți din afara 
UE aflați în situație de ședere legală 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat din martie 2018. 

2. În acest document de informare, Curtea se referă la toate persoanele care locuiesc în 

mod legal în UE fără a fi cetățeni ai UE, inclusiv solicitanți de azil și refugiați, ca fiind 

„migranți”. Legislația UE îi numește pe toți migranții „resortisanți ai unor țări terțe”. 

Categoria generală a migranților cuprinde diferite grupuri de persoane (a se vedea figura 2), 

cu drepturi, nevoi și obligații diferite. Acest document de informare nu se referă la 

persoanele care locuiesc ilegal în UE. Mai multe detalii cu privire la terminologie se regăsesc 

în anexa I. 

2014 2015 2016

19,5 milioane 19,9 milioane 20,9 milioane 

+ 1,71 % + 5,03 %

2017

3,85 % 3,91 % 4,09 %

+ 3,76 %

21,7 milioane

4,23 %
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Figura 2 – Migranți din afara UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

3. UE a trebuit să facă față întotdeauna unor fluxuri de migrație, dar recenta creștere 

semnificativă a numărului de persoane care solicită azil în UE, unul dintre grupurile de 

migranți, a ridicat gradul de conștientizare cu privire la nevoia urgentă de a aborda mai bine 

problema migrației. În perioada de patru ani cuprinsă între 2014 și 2017, aproape 

3,7 milioane de persoane au solicitat azil pentru prima dată în UE, de trei ori mai multe 

decât în cei patru ani anteriori. Aproximativ jumătate dintre aceste persoane au beneficiat 

de acordarea protecției (a se vedea figura 3). 

Figura 3 – Numărul cererilor de azil depuse pentru prima dată s-a triplat în 
perioada 2014-2017, în timp ce protecția a fost acordată pentru mai puțin de jumătate  

 
Notă: cererile de azil depuse pentru prima dată se referă la cererile de protecție internațională 
formulate pentru prima dată într-un anumit stat membru. Numărul total al deciziilor pozitive privind 
cererile de azil se referă la toate deciziile prin care se acordă protecția, indiferent de stadiul 
procedurii (altfel spus, acesta include atât deciziile în primă instanță, cât și deciziile privind căile de 
atac introduse) și indiferent de momentul în care a fost depusă cererea de azil. În urma unei decizii 
pozitive, persoanele respective nu mai sunt solicitanți de azil, ci refugiați sau alte persoane care 
beneficiază de protecție. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat din martie 2018. 
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4. În 2016, majoritatea migranților aflați în situație de ședere legală în UE erau persoane 

precum Leila, care se aflau în UE pentru a fi împreună cu membrii familiilor lor (39 %), sau 

care acceptau să desfășoare activități remunerate cum ar fi munca sau cercetarea (16 %). 

Alți 6 % studiau. Numai 6 % erau refugiați și alte persoane aflate sub protecție 

internațională. Pentru 33 % nu sunt disponibile informații cu privire la motivul migrației2. 

5. Migranții sunt localizați pe tot teritoriul UE, cinci dintre statele membre ale acesteia 

(Germania, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit) găzduind aproximativ 77 % din totalul 

populației migrante. Astfel, migranții constituie aproximativ 5 % din populație în aceste țări. 

Anexa II conține mai multe detalii cu privire la distribuția migranților în UE. Migranții din 

Turcia, Maroc, Ucraina și China sunt cei mai reprezentați în cadrul populației migrante din 

UE; aceștia constituiau, împreună, 31 % din migranții care trăiau în UE în 20162. Per 

ansamblu, în UE există migranți din 174 de țări diferite. 

Integrarea 

Totul era nou pentru Leila. Ea a fost sprijinită de centrul local de informare, care oferea 
consiliere migranților nou-veniți. Avea deja unele studii și a decis să participe la unele dintre 
cursurile de formare oferite. A început un curs de limbă și și-a făcut câțiva prieteni. Copilul ei 
a fost înscris la școala locală. 

La început, avea nevoie de cineva să îi traducă unele lucruri. Odată, un voluntar de la un ONG 
a însoțit-o la doctor pentru a facilita comunicarea. Cu timpul, a învățat limba locală și s-a 
înscris într-un program de învățare pentru a-și îmbunătăți calificările. Avea acces la piața 
muncii, dar nu avea încă un loc de muncă. 

Ani mai târziu, bine integrată pe piața muncii, Leila a decis să dea înapoi societății. Ea 
activează în prezent ca voluntar într-un ONG, consiliind persoane care tocmai au sosit și 
oferind servicii de traducere și de mediere culturală pentru persoanele care au nevoie de 
acestea. Copilul ei nu mai este un copil; el are acum propria familie și propriul loc de muncă. 

6. Integrarea face parte din procesul de migrație (a se vedea figura 4). Pentru a gestiona 

migrația, UE: cooperează cu țări din afara UE pentru a aborda cauzele profunde ale migrației; 

stabilește condițiile minime de intrare și de ședere pentru ca migranții să locuiască în mod 

legal în UE; definește măsurile de securitate și de control la frontiere și sprijină politicile de 

integrare a migranților aplicate de statele membre. Studiile au arătat că o mai bună 
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integrare a migranților conduce la câștiguri economice, sociale și fiscale mai mari pe termen 

lung pentru țara în care aceștia se stabilesc3. 

Figura 4 – Integrarea face parte din procesul de migrație 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

7. Integrarea migranților poate necesita acțiuni în numeroase domenii – inclusiv, de 

exemplu, educație, ocuparea forței de muncă, locuințe, sănătate și cultură. Autorii politicilor 

de integrare trebuie să înțeleagă modul în care integrarea va fi pusă în aplicare (de exemplu, 

care va fi grupul-țintă, ce măsuri să pună în aplicare și cum să evalueze impactul acestora). 

Prin urmare, înțelesul conceptului de „integrare” variază de la o țară la alta. Deși nu există 

o definiție oficială la nivelul UE, în 2004, Consiliul a elaborat 11 principii de bază comune 

pentru politica de integrare a imigranților. Aceste principii au definit integrarea ca fiind „un 

proces bidirecțional dinamic, pe termen lung și continuu de acomodare reciprocă”4, altfel 

spus un proces social care implică atât migranții, cât și societatea-gazdă (a se vedea 

figura 5). 
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Figura 5 – Principiile de bază comune pentru integrarea migranților 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza concluziilor Consiliului din 2004 privind politica de 
integrare a imigranților în UE. 
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Caseta 1 – Exemple de proiecte de integrare sprijinite de UE care îi vizează pe migranții din statele 
membre ale UE 

Ocuparea 
unui loc de 
muncă 

Promovarea de stagii într-o asociație de întreprinderi pentru beneficiarii de protecție 
internațională, cu scopul de a dezvolta competențele profesionale ale migranților și 
de a-i ghida spre ocuparea unui loc de muncă. 

Educație Oferirea de cursuri de limbă pentru migranți în plus față de frecventarea regulată 
a școlii de către aceștia: proiectul a abordat numărul tot mai mare de migranți care 
intră în școlile din sistemul public de educație și care adesea nu cunosc deloc limba 
națională. 

Formare 
profesională 

Formare profesională oferită persoanelor provenite dintr-un context de migrație: 
proiectul a urmărit îmbunătățirea competențelor lingvistice ale participanților, 
inclusiv a vocabularului tehnic specific locului de muncă, combinându-le cu aspecte 
de formare profesională continuă. 

Locuințe Facilitarea accesului la locuințe pentru beneficiarii de protecție internațională ca 
parte a unui proiect mai amplu care oferă mai multe servicii acestui grup-țintă. 

Sănătate Elaborarea unui manual pentru a facilita comunicarea dintre pacienții care nu cunosc 
limba statului membru gazdă și lucrătorii din domeniul sănătății. 

Incluziune 
socială 

Ateliere pentru a încuraja cooperarea directă între societate și persoanele care 
beneficiază de azil: acest proiect a inclus organizarea de evenimente, dezvoltarea 
competențelor sociale și activități de petrecere a timpului liber. 

Sursa: sondajul efectuat de Curtea de Conturi Europeană. 

9. Decalajul dintre rezultatele migranților și cele ale cetățenilor UE în domeniile ocupării 

forței de muncă, educației, incluziunii sociale și cetățeniei active demonstrează în mod clar 

necesitatea unor politici de integrare eficace (a se vedea figura 6). 

Figura 6 – Evoluția unor indicatori selectați (%) 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat din martie 2018. 

Obiectivul și abordarea prezentului document de informare 

10. Acest document de informare nu este un raport de audit, ci prezintă acțiunile 

întreprinse de UE pentru a sprijini integrarea migranților. În prima parte, Curtea descrie 

acțiunile întreprinse de instituțiile UE în domeniul integrării în ultimele două decenii, cu un 

accent special pe inițiativele luate ca răspuns la creșterea afluxurilor de migrație din ultimii 

ani. În partea a doua, Curtea prezintă o imagine de ansamblu a politicilor în domeniul 

integrării puse în aplicare în statele membre și explorează rolul inițiativelor UE în conturarea 

acestor politici. 

11. Pe parcursul documentului, Curtea evidențiază provocările-cheie la nivel înalt cu care se 

confruntă UE în mod colectiv în procesul de integrare eficace a migranților (a se vedea 

punctul 2). Ea nu abordează migrația ilegală, controlul la frontiere sau procesarea cererilor 

de azil. Curtea se concentrează asupra fondurilor gestionate de Comisie împreună cu statele 

membre, deoarece acestea reprezintă cele mai mari sume disponibile din partea UE pentru 

măsuri de integrare a migranților. 
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12. Informațiile prezentate în acest document de informare provin din: 

- Interviuri cu membri ai personalului Comisiei, ai personalului a două agenții ale UE 

(Agenția pentru Drepturi Fundamentale și Biroul European de Sprijin pentru Azil), 

precum și ai personalului altor organizații (Organizația Internațională pentru Migrație, 

Grupul pentru politica în domeniul migrației, Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor 

Unite pentru Refugiați și Crucea Roșie). 

- Un sondaj în statele membre (și Norvegia) efectuat cu sprijinul Rețelei de integrare 

europeană (RIE)5. Curtea a primit 32 de răspunsuri6. În anexa III sunt prezentate 

întrebările adresate și răspunsurile primite. 

- O analiză a 44 de rapoarte7 dintre cele furnizate de instituțiile supreme de audit din 22 

de state membre, privind activitatea legată de integrare desfășurată de acestea în țările 

lor începând din 2011. Restul de șase state membre nu au desfășurat nicio activitate în 

domeniu în această perioadă. 

- Auditurile efectuate anterior de Curte cu privire la „abordarea «hotspot»”8, la Fondul 

european pentru refugiați și la Fondul european pentru integrarea resortisanților țărilor 

terțe9, precum și cu privire la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI)10. 

- O evaluare a aspectelor legate de performanță raportate de cele 28 de state membre în 

rapoartele de punere în aplicare ale FAMI din 2016 și în evaluările intermediare ale 

FAMI, precum și în rapoartele anuale de punere în aplicare din 2016 ale Fondului de 

ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

- O analiză a unei liste extinse de publicații pe această temă, inclusiv documente ale UE și 

publicații furnizate de Rețeaua europeană de migrație (REM)11. 

13. S-a acordat Comisiei posibilitatea de a formula observații cu privire la acest document în 

stadiul de proiect. 

UE OFERĂ STIMULENTE ȘI SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA MIGRANȚILOR 

14. În această parte a documentului de informare, Curtea analizează principalele 

instrumente și inițiative elaborate de Comisie de-a lungul anilor. Curtea analizează, de 

asemenea, modul în care politicile UE privind migrația și combaterea discriminării pot 
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influența politicile de integrare, explorează rolul fondurilor UE și descrie acțiunile întreprinse 

recent de UE pentru promovarea integrării migranților. 

Aproape două decenii de sprijin din partea UE pentru statele membre 

15. Tratatul de la Lisabona din 2009 (denumit în continuare „tratatul”) stabilește un nou 

cadru politic al UE pentru integrarea migranților, oferind, pentru prima dată, un temei juridic 

explicit pentru inițiativele de stimulare și de sprijin ale UE în acest domeniu12. Cu toate 

acestea, responsabilitatea principală pentru politicile de integrare revine în continuare 

statelor membre. Modificarea adusă tratatului a urmat cooperării anterioare a UE privind 

integrarea și inițiativelor pe care UE le-a dezvoltat din 1999, prin Tratatul de la Amsterdam13 

și prin Programul de la Tampere14. De atunci, Consiliul, Parlamentul European și Comisia au 

adoptat o serie de comunicări și inițiative fără caracter obligatoriu în domeniul integrării. 

16. Cadrul actual al UE privind integrarea migranților este construit pe baza a trei 

documente principale: 

- „Principiile de bază comune pentru politica de integrare” (punctul 7), elaborate de 

Consiliu în 2004, reamintite de Parlamentul European în 201315 și reafirmate de Consiliu 

în 201416, reprezintă elementele de bază ale cooperării de la nivelul UE în ceea ce 

privește integrarea migranților și cuprinde 11 principii fără caracter obligatoriu în raport 

cu care statele membre își pot evalua propriile eforturi (a se vedea figura 5). 

- „Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe”17 a Comisiei din 

2011 evidențiază provocările legate de integrarea migranților și sugerează domenii de 

acțiune atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, în vederea promovării 

politicilor de integrare. 

- „Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe” al Comisiei din 

iunie 2016 oferă un cadru cuprinzător pentru sprijinirea eforturilor statelor membre în 

dezvoltarea și consolidarea politicilor lor de integrare18. 

17. În plus, UE a depus eforturi pentru a promova schimbul de informații și de bune practici 

prin crearea unor rețele europene precum RIE, prin cultivarea cooperării la nivelul UE și prin 

punerea la dispoziție a informațiilor cu privire la acest subiect într-un mod standardizat (de 

exemplu, manuale de integrare19, un site internet european privind integrarea20 și un set 
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comun de indicatori – „indicatorii Zaragoza” – a se vedea punctul 43). În anexa IV este 

prezentat un calendar al inițiativelor și instrumentelor elaborate. Aceste instrumente ajută 

statele membre să analizeze, să dezvolte, să monitorizeze și să evalueze propriile cadre 

naționale privind integrarea. 

Politica UE în domeniul migrației are un impact asupra politicilor naționale de integrare 

18. În lumina politicii comune a UE în domeniul migrației, astfel cum este prevăzută în tratat 

(punctul 15), UE a elaborat norme comune privind migrația și vizele pentru migranți (a se 

vedea anexa V pentru legislația în cauză). În martie 2018, două seturi de directive ale UE 

disting între migranții care utilizează canale recunoscute, autorizate (migrația legală) și 

migranții care solicită protecție fie la frontierele UE (azil), fie din țări din afara UE (transfer). 

Rezultatul este că există canale diferite prin care migranții ar putea veni să se stabilească în 

UE (a se vedea figura 7). 



 17 

 

Figura 7 – Migranții utilizează canale de migrație diferite pentru a-și stabili reședința în UE 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

19. Directivele privind migrația stabilesc condiții minime de intrare și de ședere în UE 

pentru migranți, dintre care o parte sunt esențiale pentru integrarea cu succes a acestora, 

cum ar fi dreptul la reîntregirea familiei și accesul la piața muncii, la educație sau la prestații 

sociale. În funcție de canalul de migrație utilizat și de scopul șederii lor (de exemplu, refugiat, 

lucrător înalt calificat, membru de familie, student etc.), situațiile în care se află migranții 

sunt guvernate de seturi de condiții diferite. Pentru condițiile în vigoare în martie 2018 

pentru cele 25 de state membre care aplică normele UE, a se vedea anexa VI21. În 

martie 2018, legislația era în curs de revizuire (a se vedea anexa V). În ceea ce privește în 

mod specific aspectele legate de integrare, principala modificare propusă de Comisie 

privește o reducere de la nouă la șase luni a perioadei maxime de așteptare înainte ca 

solicitanții de azil să poată avea acces la piața muncii. 

Directivele din cadrul sistemului european comun de azil 
(SECA)

Directivele privind 
migrația legală

Muncă, s tudii, cercetare, 
reîntregirea familiei, 

voluntariat sau 
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Persoane care solicită protecție

ÎN AFARA 
FRONTIERELOR 

UE 

Persoane care solicită 
protecție

Cerere de azil

LA 
FRONTIERELE 

UE 

INTRĂ CU PERMIS VALABIL 
sau CU VIZĂ VALABILĂ

INTRĂ CU PERMIS VALABIL 
sau CU VIZĂ VALABILĂ CERERE DE AZIL 

MIGRAȚIE 
NEREGULA-
MENTARĂ

NU DEPUNE 
CERERE DE 

AZIL

RESPINGEREA 
CERERII DE 

AZIL

RETURNAREA în 
țara  de origine sau 
REGULARIZAREA pe 

o bază diferită

Persoane 
aflate în 

s i tuație de 
ședere ilegală

● refugiat
● protecție subsidiară
● protecție umanitară

● lucrător înalt calificat
● lucrător sezonier
● s tudent
● voluntar 
● membru de familie al 
unui  migrant
● alții

ÎN UE

ADMITEREA 
CERERII DE 

AZIL

● refugiat
● protecție subsidiară
● protecție umanitară

NU ESTE 
RETURNAT 
în țara  de 

origine

PERMIS DE ȘEDERE/ 
VIZĂ ACORDATĂ

PERMIS DE ȘEDERE/ 
VIZĂ ACORDATĂ
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20. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legislației UE în domeniul migrației 

revine statelor membre, care au obligația de a transpune directivele UE în legislația 

națională. Această transpunere este monitorizată de Comisie. Întrucât statele membre 

dispun de o anumită marjă de apreciere cu privire la modul în care efectuează transpunerea, 

normele aplicate migranților nu sunt identice în toate statele membre ale UE. Mai multe 

publicații22 oferă exemple de astfel de diferențe. 

21. Această divergență între normele naționale aplicate migranților este unul dintre factorii 

care i-ar putea determina pe migranți, inclusiv pe refugiați și pe solicitanții de azil, să se 

deplaseze din țara în care ajung prima dată într-o altă țară23. În 2016, 30 % dintre solicitanții 

de azil depuseseră deja o cerere într-un alt stat membru24. Acest lucru întârzie începerea 

procesului de integrare și poate conduce la o integrare mai puțin eficace a migranților 

respectivi, deoarece cu cât integrarea începe mai devreme, cu atât este mai probabil ca 

aceasta să aibă succes25. Un alt factor de întârziere este perioada de așteptare pentru 

prelucrarea cererilor. Șapte rapoarte ale instituțiilor supreme de audit (privind cinci state 

membre) au descris-o ca fiind „lungă”. În raportul Curții cu privire la abordarea „hotspot” a 

Comisiei26, Curtea a ajuns de asemenea la concluzia că procedurile care urmau după sosirea 

și înregistrarea migranților (azil, relocare și returnare), în vigoare la data auditului, erau 

adesea lente și afectate de mai multe blocaje. 

Provocarea 1: Reducerea întârzierilor la începerea procesului de integrare  
Cu cât integrarea începe mai devreme, cu atât este mai probabil ca aceasta să aibă succes. 
Factorii care întârzie începerea procesului de integrare (cum ar fi atunci când migranții se 
deplasează într-un alt stat membru al UE din cauza, de exemplu, a unor divergențe în 
normele naționale privind condițiile de intrare și de ședere sau din cauza perioadelor lungi 
de așteptare pentru procesarea cererilor) pot afecta integrarea eficace a migranților în 
societate. 

Egalitatea în drepturi și nediscriminarea sunt esențiale pentru integrarea migranților 

Cheng a studiat în UE în ultimii patru ani și în sfârșit și-a obținut diploma. În prezent, el are 
o iubită și dorește să se stabilească. Cunoaște deja destul de bine limba, dar nu reușește să își 
găsească un loc de muncă; fie nu este chemat la interviuri, fie este chemat numai pentru 
locuri de muncă pentru care este în mod clar supracalificat. Cheng începe să se simtă 
discriminat. 
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22. Egalitatea în drepturi și nediscriminarea sunt factori importanți pentru a-i ajuta pe 

migranți să se integreze cu succes27. În cadrul sondajului efectuat de Curte, patru state 

membre au declarat că atitudinea populației-gazdă față de migranți are un impact negativ 

asupra integrării acestora. Legislația UE oferă un cadru pentru combaterea discriminării în 

tratat28, în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în legislația secundară a 

UE29. Legislația UE în domeniul migrației stabilește, de asemenea, dispoziții privind egalitatea 

de tratament pentru migranți, dar acestea sunt aplicate diferit în statele membre30. La nivel 

național, majoritatea statelor membre depun eforturi pentru a se asigura că migranții nu 

sunt discriminați: șase state au adoptat recent acte normative și alte patru state au adoptat 

un plan național de acțiune și/sau o strategie. În plus, nouă state membre au inițiat campanii 

și activități de sensibilizare pentru a combate discriminarea31. Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a UE acordă asistență statelor membre în ceea ce privește drepturile 

fundamentale, de exemplu, pentru combaterea aversiunii față de migranți. 

23. Sondajul Eurobarometru din 2015 privind discriminarea în UE32 a arătat că 

„discriminarea pe motive de origine etnică este considerată cea mai răspândită formă de 

discriminare din UE”, iar sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului 201733 

adaugă că imigrația persoanelor din afara UE dă naștere unui sentiment negativ pentru 

majoritatea europenilor (54 %). Potrivit Comisiei, există o provocare de „a sensibiliza și mai 

mult publicul față de măsurile de protecție existente [cu privire la egalitatea de tratament] și 

de a asigura o mai bună implementare și aplicare a directivelor [privind egalitatea]”34. 

Parlamentul European a reamintit importanța mijloacelor de informare în masă în formarea 

opiniei publice cu privire la imigrație și la integrarea migranților35. 

Provocarea 2: Garantarea egalității în drepturi și a nediscriminării 
Egalitatea în drepturi și nediscriminarea sunt factori importanți pentru a-i ajuta pe migranți 
să se integreze cu succes. Ineficacitatea politicilor de combatere a discriminării față de 
migranți ar putea pune în pericol integrarea reușită a acestora în societate. 

Sunt utilizate fonduri ale UE pentru integrarea migranților 

24. Valoarea efectivă a cheltuielilor privind integrarea nu este cunoscută, deoarece numai 

FAMI înregistrează date referitoare la acest aspect. În bugetul UE, acțiunile concepute 

pentru a integra migranți pot fi finanțate prin intermediul mai multor fonduri ale UE. În 
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figura 8 sunt enumerate cele mai relevante surse de finanțare pentru perioada de 

programare 2014-2020 destinate sprijinirii integrării migranților, împreună cu alte obiective. 

Valoarea totală a acestor fonduri este de 128 de miliarde de euro, dar aceasta este doar 

o cifră teoretică, presupunând că toate fondurile ar fi utilizate exclusiv pentru integrarea 

migranților. 

Figura 8 – Imagine de ansamblu a celor mai relevante fonduri ale UE pentru sprijinirea 
integrării migranților 

 

Fondul UE 
Fonduri 

disponibile1 
(milioane de 

euro) 

Numărul 
statelor 

membre care 
utilizează 
fondul4 

Migranții vizați Măsuri de integrare 

 FAMI 8842 27 Toate 
persoanele 

aflate în situație 
de ședere legală 

Consiliere, educație și 
formare  Fondul pentru azil, migrație și integrare  

Contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație 

 FSE/YEI 85 4553 20 Persoanele care 
pot participa în 

mod legal la 
piața muncii sau 

care sunt 
minore5 

Educație și formare și 
acțiuni pentru facilitarea 
accesului la piața muncii 

 Fondul social european/Inițiativa privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor 
Promovează ocuparea forței de muncă, educația și 
incluziunea socială 

 FEDR 21 9063 4 
Nu sunt vizați 

direct 

Infrastructuri pentru 
educație, protecție 
socială, sănătate și 

locuințe 
 Fondul european de dezvoltare regională 

Consolidează coeziunea economică, socială și 
teritorială 

 FEADR 15 2183 3 
Nu sunt vizați 

direct 

Asistență în ceea ce 
privește locuințele, 
asistența medicală, 

educația și ocuparea 
forței de muncă 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
Promovează dezvoltarea rurală durabilă 

 FEPAM 5813 0 
Nu sunt vizați 

direct 
Formare profesională și 

sprijin la înființare  Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
Promovează dezvoltarea echilibrată a zonelor de 
pescuit și de acvacultură 

 
FEAD 3 814 4 

Astfel cum sunt 
definiți de 

statele membre 

Alimente, asistență de 
bază și activități de 
incluziune socială în 

afară de măsurile active 
de ocupare a forței de 

muncă 

 Fondul de ajutor european destinat celor mai 
defavorizate persoane 
Atenuează sărăcia 

1 În martie 2018. Sumele includ majorarea recentă a fondurilor aferente FAMI (a se vedea 
punctul 32). Curtea a pornit de la ipoteza că acțiunile legate de migranți se limitează la obiective 
tematice specifice (fondurile ESI) sau la obiective specifice (FAMI). 

2 Obiectivul specific 2 (Integrare/migrație legală). Obiectivul specific 1 (Azil) ar putea conține, de 
asemenea, acțiuni legate de integrare, dar suma nu este cunoscută și nu a fost inclusă. 

3 Totalul alocărilor din fondurile ESI disponibile pentru toate grupurile-țintă pentru obiectivele 
tematice 8 (Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea 
mobilității forței de muncă), 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
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forme de discriminare) și 10 (Investiții în educație, formare și formare profesională pentru 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții). 

4 Utilizarea fondului pentru măsuri de integrare a migranților potrivit declarațiilor statelor 
membre în cadrul sondajului efectuat de Curte. 

5 În ceea ce îi privește pe solicitanții de protecție internațională, statele membre le pot acorda 
acestora acces la educație și formare profesională și înainte de a avea acces la piața muncii. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sumelor adoptate în cadrul programelor UE până în 
ianuarie 2018, site-ul internet al Comisiei https://cohesiondata.ec.europa.eu; sondajul efectuat de 
Curte și notele Comisiei privind sinergiile (a se vedea nota finală 72). 

25. Alte fonduri ale UE (cum ar fi Orizont 2020, Erasmus+, COSME, Europa pentru cetățeni și 

Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială), puse în aplicare în mod 

direct de către Comisie sau de către organisme delegate, pot fi de asemenea utilizate pentru 

a finanța acțiuni care urmăresc integrarea migranților. De asemenea, Comisia gestionează în 

mod direct o parte din FAMI. Aceste fonduri nu sunt incluse în sfera de acoperire 

a prezentului document de informare. 

26. Fiecare dintre fonduri are obiective diferite în ceea ce privește integrarea migranților. 

De exemplu, în timp ce FSE urmărește în mod constant integrarea migranților pe piața 

muncii și abordează excluderea socială prin acordarea de sprijin pentru ocuparea unui loc de 

muncă, pentru educație și pentru incluziune socială, FAMI abordează integrarea la un nivel 

mai general, punând accentul în special pe primele etape care urmează după sosirea 

migranților în UE. FEAD și FEADR sunt concepute special pentru a atenua sărăcia și 

a promova incluziunea socială, FEADR concentrându-se pe zonele rurale, iar FEAD fiind 

orientat mai mult spre acordarea de sprijin imediat prin furnizarea de alimente și de alte 

tipuri de asistență materială de bază. FEDER completează FSE prin mai multe măsuri pe 

termen mediu și lung privind protecția socială, sănătatea, educația, locuințele și 

infrastructura pentru îngrijirea copiilor. 

27. În practică, pe baza rezultatelor sondajului efectuat de Curte, majoritatea statelor 

membre utilizează FAMI și FSE pentru a finanța sprijinul pentru integrarea migranților, însă 

foarte puține utilizează și celelalte fonduri enumerate în figura 8. Sondajul efectuat de Curte 

a arătat, de asemenea, că toate statele membre, cu excepția a șase dintre acestea, utilizează 

fonduri naționale pentru a integra migranți. 
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UE și-a intensificat acțiunile de promovare a integrării migranților începând din 2015 

28. Creșterea recentă a numărului solicitanților de azil care intră în UE (punctul 3) 

a declanșat o serie de măsuri conduse de UE, concepute să sprijine statele membre în 

îndeplinirea sarcinii lor privind integrarea migranților. Gestionarea migrației a devenit una 

dintre primele 10 priorități politice ale Comisiei36, iar necesitatea unor politici de integrare 

eficace a migranților a fost subliniată în Agenda europeană privind migrația din 201537. UE 

a răspuns prin tratarea în mod flexibil a costurilor legate de refugiați, prin intensificarea 

accentului pus în cadrul semestrului european pe aspectele legate de migrație, prin 

mobilizarea unor fonduri suplimentare și prin adoptarea unui plan de acțiune pentru 

integrarea migranților. 

Pactul de stabilitate și de creștere asigură flexibilitate în modul de tratare a costurilor legate 

de refugiați 

29. Pactul de stabilitate și de creștere (denumit în continuare „pactul”)38 urmărește să 

asigure sustenabilitatea finanțelor publice ale statelor membre39. Dispozițiile pactului permit 

o anumită flexibilitate în tratarea poziției fiscale a unui stat membru40: aceasta se aplică, de 

exemplu, în cazul unor evenimente neobișnuite, aflate în afara controlului guvernului, care 

au un impact semnificativ asupra finanțelor publice41. 

30. Începând din 2015, Comisia a tratat cheltuielile suplimentare generate de creșterea 

imigrației solicitanților de azil ca fiind un eveniment neobișnuit; acest lucru poate reduce 

ajustările impuse de Pact42. Cinci state membre (Belgia, Italia, Ungaria, Austria și Finlanda) 

au beneficiat de clauzele de flexibilitate pentru 2015 și cinci state membre pentru 2016 

(Belgia, Italia, Austria, Slovenia și Finlanda)43. În 2016, de exemplu, această flexibilitate 

a ajutat aceste state membre să finanțeze aproximativ 2,6 miliarde de euro din costurile de 

găzduire a refugiaților. 

31. Tema migrației a făcut, de asemenea, obiectul unei analize economice mai detaliate în 

timpul ciclurilor semestrului european după 201444. Pe baza analizelor efectuate în 2016 și în 

2017, Consiliul a emis recomandări specifice fiecărei țări care vizează în mod direct 

politicile legate de migranți pentru: Austria, Belgia și Finlanda în 2016 și Austria, Belgia și 

Franța în 2017. Recomandările se referă în principal la necesitatea îmbunătățirii politicilor în 
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domeniul educației, al formării profesionale și al pieței muncii pentru persoanele provenite 

dintr-un context de migrație. 

UE și-a intensificat sprijinul acordat statelor membre în utilizarea fondurilor UE pentru 

integrarea migranților 

32. Ca răspuns la creșterea afluxurilor de migrație, începând cu anul 2015, bugetul UE 

a mobilizat peste 5 000 de milioane de euro reprezentând finanțare suplimentară pentru 

migrație până în 2021. Dintre aceștia, aproximativ 3 200 de milioane de euro proveneau din 

instrumentul de flexibilitate45 al bugetului și peste 2 000 de milioane de euro din marja 

acestuia pentru situații neprevăzute46. O parte din aceste sume a fost de asemenea utilizată 

pentru majorarea bugetului total pentru FAMI, din care peste 115 milioane de euro (adică 

mai mult de 15 %) erau destinați alocării specifice pentru integrare și migrație legală. Toate 

programele FAMI au fost modificate pentru a reflecta această creștere a finanțării. 

33. Pentru a doua jumătate a perioadei de programare (2018-2020), în contextul evaluării la 

jumătatea perioadei a programelor aferente FAMI, Comisia a solicitat statelor membre să își 

reevalueze nevoile în materie de azil, migrație și integrare. Statele membre au declarat că 

aveau nevoie de o sumă suplimentară de aproximativ 450 de milioane de euro pentru 

a răspunde nevoilor legate de integrare ale migranților în cadrul FAMI. Aceasta reprezintă 

aproximativ jumătate din fondurile FAMI disponibile în prezent pentru integrare (a se vedea 

figura 8). Potrivit Comisiei, nevoile de finanțare vor fi evaluate periodic în contextul 

procedurilor bugetare anuale. 

34. Pentru a sprijini statele membre în evaluarea noilor lor nevoi și pentru a oferi asistență 

cu privire la modul în care fondurile UE ar putea fi utilizate pentru a face față afluxurilor 

migratorii crescute, personalul Comisiei a vizitat statele membre situate de-a lungul rutei 

Balcanilor de Vest și a oferit tuturor statelor membre sprijin pentru adaptarea programelor 

UE. De asemenea, Comisia a reamintit statelor membre că fondurile ESI pot fi folosite pentru 

integrarea migranților. Toate statele membre (cu excepția Danemarcei, care nu utilizează 

FAMI) și-au modificat programele naționale din cadrul FAMI pentru a reflecta creșterea 

finanțării. În ceea ce privește fondurile ESI, statele membre au considerat că programele 

ofereau deja un răspuns adecvat la noua situație; numai două programe din cadrul FEDR și 
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un program din cadrul FEADR fuseseră modificate până în martie 2018. În sondajul efectuat 

de Curte, 22 de state membre au declarat că alocarea fondurilor pentru integrarea 

migranților s-a modificat după 2015. 

Provocarea 3: Evaluarea corectă și cuprinzătoare a nevoilor și a finanțării 
Politicile de integrare necesită o evaluare corectă și cuprinzătoare a nevoilor migranților și 
a celor ale societății-gazdă și trebuie să fie finanțate cu resurse adecvate puse la dispoziție 
atunci când este necesar. Fără o estimare solidă a finanțării necesare la nivel național și 
a modului în care finanțarea UE poate completa intervențiile naționale, există riscul ca 
politicile să nu fie eficace. 

Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru integrarea migranților 

35. „Planul de acțiune pentru integrarea resortisanților țărilor terțe” din 2016 al Comisiei 

(denumit în continuare „planul de acțiune” – a se vedea punctul 16) consolidează rolul de 

coordonare al acesteia în domeniul integrării. Planul de acțiune vizează toți migranții aflați în 

situație de ședere legală în UE, cu excepția generațiilor a doua și a treia de migranți. Această 

inițiativă ține seama de cunoștințele acumulate de Comisie și este astfel concepută încât să 

implice toate părțile interesate relevante în participarea la procesul de integrare. Ea 

cuprindea măsuri în următoarele domenii: 

- Măsuri anterioare plecării și măsuri anterioare sosirii având drept scop sprijinirea 

migranților în stadiul cel mai timpuriu al procesului de migrație. Exemple în acest sens 

sunt formarea lingvistică și formarea profesională. 

- Educația și formarea ca instrument esențial pentru succesul integrării. Formarea 

lingvistică este considerată esențială, precum și dreptul la servicii de îngrijire și la 

educație de calitate pentru copii și sporirea sensibilizării cu privire la legislația, la cultura 

și la valorile societății-gazdă. 

- Ocuparea unui loc de muncă și formarea profesională pentru a sprijini integrarea 

rapidă și deplină a migranților pe piața muncii. O astfel de formare poate de asemenea 

să contribuie la reducerea nevoii de competențe specifice în UE și în societățile în curs 

de îmbătrânire ale acesteia. Printre exemple se numără facilitarea validării 

competențelor și a recunoașterii calificărilor. 
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- Accesul la servicii de bază precum locuințele și asistența medicală, care să permită 

migranților să înceapă o viață într-o țară nouă și să aibă o șansă rezonabilă de a găsi un 

loc de muncă. Printre aceste inițiative se numără punerea la dispoziție de locuințe 

sociale la prețuri accesibile, combaterea provocărilor legate de diversitatea urbană, cum 

ar fi segregarea geografică, și inventarierea nevoilor în materie de sănătate ale 

migranților. 

- Participarea activă a migranților în societate ca modalitate de a promova incluziunea 

socială. Aceasta poate fi obținută prin promovarea schimburilor cu comunitățile-gazdă 

prin activități sociale, culturale și sportive, prin încurajarea migranților să își asume un 

rol activ în mediul social și politic la nivel local, regional și național, precum și prin 

combaterea discriminării. 

- Instrumente de coordonare, de finanțare și de monitorizare. 

36. Planul de acțiune identifica 52 de măsuri prin care Comisia să sprijine statele membre și 

alte organizații în eforturile lor de promovare a integrării migranților și care urmau să fie 

puse în aplicare în 2016 și în 2017. Un exemplu de măsură cuprinsă în planul de acțiune este 

prezentat în caseta 2. La sfârșitul lunii decembrie 2017, 23 de măsuri nu fuseseră încă 

finalizate de Comisie47. În 2018, Comisia va prezenta Parlamentului și Consiliului un raport 

privind punerea în aplicare a planului de acțiune. 

37. În plus, planul de acțiune, care a fost recunoscut de Consiliu48, a încurajat statele 

membre să își concentreze eforturile asupra anumitor măsuri care ar putea fi luate la nivel 

național. Potrivit Comisiei, deoarece aceste măsuri au fost formulate ca sugestii pentru 

statele membre și sunt de competența acestora, Comisia nu le monitorizează. 

Caseta 2 – Exemplu de măsură cuprinsă în planul de acțiune 

În cadrul Agendei pentru competențe în Europa, în noiembrie 2017, Comisia a lansat „Instrumentul 
UE de stabilire a profilului de competențe” pentru migranți49. Scopul este de a identifica și 
a înregistra competențele și calificările solicitanților de azil, ale refugiaților și ale altor migranți și de 
a le oferi acestora consiliere concretă cu privire la demersurile ulterioare (de exemplu, îndrumarea 
spre formare profesională suplimentară, recunoașterea diplomelor, validarea competențelor sau 
sprijin pentru găsirea unui loc de muncă). Instrumentul poate fi utilizat de organizațiile naționale și 
de alte organizații care oferă servicii migranților. 
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Provocarea 4: Angajamentul statelor membre de a pune în aplicare planul de acțiune 
Implementarea eficace a măsurilor cuprinse în planul de acțiune care țin de statele membre 
depinde de angajamentul acestora. Lipsa monitorizării măsurilor respective de către Comisie 
ar putea limita capacitatea acesteia de a oferi sprijin suplimentar statelor membre. 

Statele membre recunosc importanța rolului Comisiei, dar majoritatea consideră că acesta 

nu ar trebui sporit 

38. Aproape toate statele membre care au răspuns la chestionarul Curții au evaluat sprijinul 

furnizat de Comisie pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor lor de integrare ca 

fiind parțial relevant sau pe deplin relevant. În special, statele membre au apreciat 

disponibilitatea finanțării specifice (FAMI) pentru migranți și posibilitatea schimbului de 

bune practici prin intermediul RIE. Cu toate acestea, 13 membri ai RIE au raportat că ar 

aprecia mai multă flexibilitate în utilizarea fondurilor UE și o reducere a sarcinii 

administrative în cheltuirea acestora. Majoritatea membrilor RIE (20 din cei 29 care au 

transmis un răspuns) consideră că actualele competențe ale Comisiei în domeniul integrării 

migranților nu ar trebui sporite. 

RESPONSABILITATEA PRINCIPALĂ PENTRU INTEGRAREA MIGRANȚILOR REVINE STATELOR 

MEMBRE 

39. Deși UE joacă un rol important, responsabilitatea principală pentru politicile de 

integrare revine statelor membre, la nivel național, regional și local. În acest context, Curtea 

a examinat modul în care politicile de integrare în statele membre modelează integrarea 

migranților, inclusiv instrumentele utilizate pentru a monitoriza efectele, precum și modul în 

care sunt create mecanisme de coordonare la nivelul UE și la nivel național pentru a asigura 

sinergii și complementaritate între fonduri. 

Majoritatea statelor membre au instituit politici de integrare 

Ali a venit recent în UE, după ce a lăsat totul în urma lui. El are un nivel scăzut de cunoaștere 
a limbii locale și trebuie să găsească urgent o modalitate de a se întreține. În consecință, 
a acceptat un loc de muncă sub așteptările sale. A vrut să participe la un curs de limbă pentru 
a-și îmbunătăți competențele lingvistice, dar cursurile erau organizate în timpul zilei, iar Ali 
nu a putut participa din cauza programului său de lucru. Era mediatizat un curs de seară, însă 
organizatorul aștepta finanțarea și nu era sigur când urma să înceapă. 
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40. Acțiunile care îi vizează pe migranți sunt elaborate în diferite cadre de politică. Unele 

state membre au politici de integrare naționale, unele întreprind acțiuni la nivel local sau 

regional, iar altele includ integrarea imigranților în politici care nu sunt concepute în mod 

special pentru migranți. La sfârșitul anului 2017, 25 de state membre aveau instituită la nivel 

național/regional sau local o politică de integrare care îi viza pe migranți50. Potrivit 

sondajului efectuat de Curte, 22 de state membre și-au revizuit politicile de integrare 

începând din 2014. Deși lipsa unei politici specifice nu înseamnă că nu se întreprinde nicio 

acțiune privind integrarea migranților, aceasta poate conduce la dificultăți în punerea în 

aplicare a unei abordări cuprinzătoare față de grupul-țintă în cauză. 

41. Sondajul efectuat de Curte arată că în prezent refugiații sunt grupul de migranți care 

face cel mai frecvent obiectul unor acțiuni guvernamentale. Cu toate acestea, multe state 

membre nu întreprind nicio acțiune în legătură cu unele grupuri de migranți (cum ar fi 

migranții tineri51 sau apatrizii – a se vedea figura 9) sau în unele domenii de integrare (a se 

vedea figura 10). În plus, 14 state membre au declarat că din 2014 reevaluaseră nevoile 

migranților, iar 16 state membre au declarat că deplasaseră concentrarea măsurilor de 

integrare spre alte grupuri-țintă ca răspuns la creșterea afluxurilor de migrație. 

Figura 9 – Multe state membre nu dispun de politici referitoare la anumite grupuri de 
migranți 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului. 
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Figura 10 – Statele membre nu elaborează măsuri de integrare în toate domeniile 

  Educație Incluziune 
socială 

Ocuparea 
unui loc de 

muncă 
Sănătate Locuințe Formare 

profesională 

Numărul statelor membre care 
dispun de măsuri (% din total) 

23 
(82 %) 

22 
(79 %) 

18 
(64 %) 

18 
(64 %) 

17 
(61 %) 

14 
(50 %) 

Notă: patru state membre nu au răspuns la această întrebare. 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza sondajului. 

42. Rapoartele provenite de la instituțiile supreme de audit și examinate de Curte au 

evidențiat mai multe deficiențe în conceperea și punerea în aplicare a politicilor de integrare 

ale statelor membre: 

- deficiențe în conceperea politicilor de integrare (22 de rapoarte referitoare la 11 state 

membre). Rapoartele identificau probleme în ceea ce privește existența unor lacune 

legislative sau a unor restricții legale care împiedică o bună punere în aplicare 

a acțiunilor (12 rapoarte), deficiențe în planificarea diferitelor măsuri de integrare 

(șapte rapoarte) și implicarea tuturor părților interesate relevante în procesul de 

integrare (trei rapoarte); 

- deficiențe în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de integrare pentru 

migranți. Măsurile au fost considerate insuficiente, inadecvate sau neutilizate în cea mai 

mare măsură posibilă (19 rapoarte referitoare la 12 state membre). De exemplu, unele 

măsuri restricționează participarea unor grupuri de migranți, unele nu răspund pe 

deplin nevoilor migranților, iar altele nu sunt puse în aplicare în mod eficient. Exemple 

de măsuri de integrare inadecvate sau insuficiente raportate de instituțiile supreme de 

audit sunt prezentate în caseta 3. 

Caseta 3 – Exemple de măsuri de integrare inadecvate sau insuficiente raportate de instituțiile 
supreme de audit 

Într-un stat membru, instituția supremă de audit a raportat că accesul la măsurile de integrare al 
persoanelor care beneficiau de protecție de mai puțin de un an era limitat la capitala țării. Într-un alt 
stat membru, sprijinul acordat persoanelor care beneficiau de protecție s-a dovedit a fi limitat în 
principal la plăți în numerar. Formarea lingvistică era, de asemenea, raportată, în patru state 
membre, ca nefiind adecvată pentru migranți astfel încât aceștia să poată învăța limba națională (de 
exemplu, numărul de ore de formare era considerat insuficient, migranții nu puteau participa la 
formare sau finanțarea disponibilă nu era suficientă). 

Rapoartele instituțiilor supreme de audit subliniau, de asemenea, că anumite grupuri-țintă nu făceau 
în mod sistematic obiectul măsurilor de integrare. De exemplu, într-un stat membru, 33 de 
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municipalități nu ofereau nicio măsură individuală de sprijin persoanelor cărora le fusese acordată 
protecție până când acestea nu deveneau rezidenți ai municipiului. Într-un alt stat membru, pentru 
persoanele care beneficiau de protecție nu fusese prevăzută nicio măsură de integrare specifică în 
primii cinci ani de la sosirea lor. 

 
Provocarea 5: Sprijinirea tuturor migranților în toate domeniile de politică relevante 
Politicile de integrare la nivel național necesită un cadru cuprinzător pentru sprijinirea 
tuturor migranților în toate domeniile de politică relevante. Politicile de integrare care nu 
abordează toate domeniile de politică relevante pentru toate grupurile de migranți pot 
conduce la o integrare mai puțin eficace. 

Datele privind integrarea sunt în prezent limitate 

43. Disponibilitatea unor date fiabile este esențială pentru elaborarea unor politici de 

integrare care răspund nevoilor migranților. La nivelul UE, Consiliul52 a convenit în 2010 

asupra unui set de indicatori de bază comuni ai UE („indicatorii Zaragoza”) pentru măsurarea 

integrării migranților în domeniile ocupării forței de muncă, educației, incluziunii sociale și 

cetățeniei active. Acești indicatori reprezintă un pas înainte în înțelegerea integrării în UE. 

Potrivit Comisiei însă, indicatorii respectivi prezintă unele limitări53: datele privind populația 

migrantă nu sunt întotdeauna armonizate, indicatorii nu sunt întotdeauna fiabili, iar 

diferitele grupuri de migranți nu pot fi identificate. Acest lucru este cauzat în principal de 

faptul că indicatorii Zaragoza utilizează informații din anchete prin sondaj standardizate la 

nivelul UE54 care nu acoperă toți migranții și care pot avea o rată de răspuns scăzută din 

partea migranților. Aproximativ jumătate dintre respondenții la sondajul efectuat de Curte 

au declarat că nu au utilizat indicatorii Zaragoza pentru a monitoriza efectele politicilor lor 

de integrare. În total, 30 % dintre respondenți nu utilizează niciun indicator pentru 

a monitoriza efectul politicilor lor de integrare. 

44. Comisia lucrează de asemenea la îmbunătățirea disponibilității unor date fiabile. În 

2016, Comisia a înființat Centrul de cunoaștere privind migrația și demografia în cadrul 

Centrului Comun de Cercetare al Comisiei (JRC), care urmărește să gestioneze mai bine 

informațiile disponibile în prezent și să consolideze capacitatea Comisiei de a reacționa la 

provocările generate de migrație. Comisia a elaborat de asemenea doi noi indicatori legați 

de sănătatea migranților și a îmbunătățit acoperirea anumitor indicatori de ocupare a forței 

de muncă prin adăugarea unei dimensiuni regionale și a unui nivel de urbanizare. În 2018, 
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Comisia, împreună cu OCDE, intenționează să publice un raport privind indicatorii de 

integrare pentru a compara situația din statele membre ale UE cu cea din țările terțe55. În 

202156, Comisia intenționează să furnizeze informații suplimentare privind situația pe piața 

muncii a migranților și a descendenților lor imediați, similare cu cele furnizate în 201457. 

Indicele politicii de integrare a migranților (MIPEX), elaborat de două organizații private cu 

finanțare din partea FAMI, permite de asemenea o comparație între statele membre și alte 

țări prin furnizarea unei evaluări a politicilor de integrare ale acestora58. 

45. La nivel național, rapoartele instituțiilor supreme de audit care au fost examinate de 

Curte evidențiază faptul că informațiile cu privire la măsurile de integrare sunt insuficiente. 

Acest lucru este rezultatul lipsei sau al caracterului inadecvat al indicatorilor de măsurare 

a integrării (șase rapoarte din patru state membre), precum și rezultatul colectării de date 

inadecvate sau incomplete (15 rapoarte din 12 state membre). În plus, în contextul inițiativei 

„Agenda urbană”59, au fost raportate deficiențe în stabilirea unor politici de integrare bazate 

pe date concrete în orașe60. Potrivit sondajului efectuat de Curte, majoritatea statelor 

membre fie nu cunosc decât parțial (18), fie nu cunosc deloc (patru) numărul de migranți 

susținuți prin măsuri de integrare și suma corespunzătoare cheltuită. Niciunul dintre statele 

membre care au răspuns la sondajul efectuat de Curte nu a fost în măsură să furnizeze 

o defalcare pe grupuri de migranți (de exemplu, refugiați, reîntregirea familiei etc.) pentru 

toate fondurile UE și pentru fondurile naționale. 

46. În ceea ce privește fondurile UE, cadrul legislativ 2014-2020 al UE pentru FAMI, 

fondurile ESI și FEAD nu impune statelor membre să monitorizeze în mod specific efectele 

(de exemplu, rezultatele, impactul) măsurilor de integrare asupra migranților. În practică, 

aceasta înseamnă de asemenea că, cu excepția FAMI, Comisia nu are o imagine de ansamblu 

completă asupra măsurilor pe care statele membre le pun în aplicare pentru sprijinirea 

migranților. În ceea ce privește fiecare fond în parte, se aplică următoarele modalități de 

monitorizare: 

- FAMI solicită în mod expres statelor membre să colecteze informații anuale privind 

numărul migranților sprijiniți, dar nu și privind nivelul de integrare atins (de exemplu, 

dacă limba a fost învățată, dacă a fost găsit un loc de muncă etc.). Efectele măsurilor 

sprijinite de FAMI vor fi evaluate prin intermediul rapoartelor de evaluare ex post până 



 31 

 

la sfârșitul anului 202361. La sfârșitul anului 2017, cheltuielile erau reduse (o medie de 

16 %, în condițiile în care două state membre nu au cheltuit nimic). Cu toate acestea, la 

sfârșitul anului 201762, aproximativ 30 % din nivelurile-țintă de integrare ale FAMI în 

ceea ce privește numărul de migranți susținuți fuseseră atinse63, patru state membre 

depășindu-și deja țintele stabilite pentru 2020. 

- FSE/YEI include migranți din cadrul grupului-țintă „migranți, participanți de origine 

străină, minorități” (pentru raportarea realizărilor) și din cadrul grupului-țintă 

„participanți defavorizați” (pentru raportarea rezultatelor). Prin urmare, indicatorii 

disponibili nu pot furniza informații privind efectele măsurilor care vizează în mod 

specific migranții. În plus, statele membre pot decide să nu colecteze date în mod 

sistematic din motive legate de protecția datelor cu caracter personal64. 

- FEDR și FEPAM nu au în prezent indicatori specifici cu privire la migranți. În cazul FEDR, 

în 2016 Comisia a propus să se adauge o nouă prioritate de investiții specifică pentru 

migranți și refugiați, precum și indicatori specifici noi65, dintre care unii măsoară în mod 

special numărul migranților sprijiniți. Aceste inițiative ar trebui să faciliteze elaborarea 

de politici bazate pe date concrete. 

- În cazul FEADR, din 2016, statelor membre li s-a solicitat să identifice și să raporteze 

cazurile în care o operațiune are potențialul de a contribui la integrarea migranților66. 

- FEAD poate include și migranți (în funcție de modul în care statul membru definește 

grupul-țintă). În acest caz, datele sunt stabilite pe baza unor „estimări în cunoștință de 

cauză a[le] organizațiilor partenere, mai degrabă decât pe baza informațiilor furnizate 

de către destinatarii finali”67. 

47. În Raportul său anual pe 201668, Curtea a raportat deficiențe în sistemele de 

monitorizare ale celor două state membre pe care le-a examinat în ceea ce privește FAMI. 

Monitorizarea reprezintă, de asemenea, domeniul în care instituțiile supreme de audit 

identifică majoritatea problemelor. Acestea includ deficiențe în următoarele domenii: 

- dispozițiile de monitorizare (opt rapoarte referitoare la opt state membre); 

- sistemele informatice (trei rapoarte pentru trei state membre); 

- vizitele de monitorizare (patru rapoarte pentru trei state membre); 

- evaluarea măsurilor (opt rapoarte pentru șase state membre); 



 32 

 

- raportarea rezultatelor (patru rapoarte pentru patru state membre); 

- raportarea în general (10 rapoarte pentru șase state membre). 

Provocarea 6: Monitorizarea eficace a efectelor integrării pentru măsurarea progresului și 
pentru adaptarea politicilor dacă este necesar 
Monitorizarea efectelor integrării permite părților interesate să măsoare progresele 
înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor de integrare, să identifice 
limitările și să adapteze politicile, dacă este necesar. Lipsa de date fiabile sau monitorizarea 
necorespunzătoare pot împiedica redirecționarea măsurilor și/sau adaptarea politicilor 
pentru a răspunde nevoilor reale ale migranților. 

Sinergiile și complementaritatea depind de eficacitatea coordonării la nivelul UE și la nivel 
național 

Voluntariatul îi aducea satisfacții, dar Leila dorea să facă mai mult. Ea dorea să înființeze 
propriul ONG pentru a ajuta mai mulți migranți. Diferite publicații spun că sunt disponibile 
mai multe fonduri, astfel încât Leila a crezut că va fi ușor să își finanțeze ideile. Și-a dat 
seama rapid că situația era diferită. 

Fondurile UE nu se exclud reciproc întotdeauna 

48. Același tip de acțiune pentru același grup-țintă poate fi finanțată din diferite fonduri ale 

UE (a se vedea anexa VII). Pentru a asigura coordonarea și complementaritatea între 

fondurile UE, Regulamentul FAMI69 și cadrul de reglementare a fondurilor ESI70 impun 

statelor membre să detalieze, în documentele lor de programare, mecanismele prin care 

intenționează să coordoneze diferitele instrumente ale UE și naționale. Pentru FEAD nu este 

necesar niciun mecanism specific de coordonare. Rapoartele instituțiilor supreme de audit 

din trei state membre au identificat riscul de suprapuneri și, într-un caz, instituția supremă 

de audit a raportat existența unor cazuri de dublă finanțare. 

49. Pe lângă acorduri legislative, Comisia a instituit și o structură internă de guvernanță 

pentru coordonare. Personalul Comisiei examinează toate programele UE printr-un proces 

de consultare inter-servicii înainte de adoptarea lor. Ca răspuns la creșterea imigrației, 

Comisia a înființat, de asemenea, în noiembrie 2015, un Grup inter-servicii privind integrarea 

migranților, care cuprinde personal din diferite direcții generale ale Comisiei. 

50. În cadrul unui audit anterior, Curtea a constatat că existau suprapuneri semnificative 

între Fondul european de integrare, predecesorul FAMI, și FSE71. Raportul Curții 
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a concluzionat că nivelul de coerență și de complementaritate cu FSE nu a fost eficace nici în 

etapa de concepție, nici în cea de implementare. În afară de un risc crescut de dublă 

finanțare, suprapunerile cauzează costuri suplimentare (de exemplu, costuri legate de 

personal) și pierderea sinergiilor potențiale. 

51. Potrivit Comisiei, pentru a minimiza aceste riscuri, temeiul juridic al FAMI pentru 

perioada de programare curentă 2014-2020 a fost adaptat. În plus, Comisia a întreținut un 

dialog în materie de politici cu statele membre și a revizuit programele la nivel intern înainte 

de a le adopta. În 2015, Comisia a publicat, de asemenea, două note72 care clarifică 

diferențele dintre fonduri și îndrumă statele membre cu privire la cele mai bune modalități 

de a realiza complementaritatea și sinergiile. De asemenea, Comisia a organizat conferințe și 

ateliere73 și a înființat rețele74 împreună cu autoritățile naționale pentru a explica modul în 

care pot fi utilizate fondurile. În ianuarie 2018, Comisia a publicat un set de instrumente 

pentru utilizarea fondurilor UE75. În plus, ca parte a procesului de evaluare a FAMI la 

jumătatea perioadei, Comisia a solicitat statelor membre76 să evalueze complementaritatea 

FAMI cu alte fonduri relevante ale UE. Cu toate acestea, în concluziile sale privind politica de 

coeziune de după 202077, Consiliul a solicitat Comisiei „să efectueze o analiză atentă 

a complementarităților și a suprapunerilor dintre instrumentele UE în pregătirea pentru 

perioada post-2020, în vederea consolidării sinergiilor dintre ele”, subliniind faptul că toate 

instrumentele bugetare ale UE ar trebui să se completeze reciproc. 

Responsabilitatea pentru instituirea unor mecanisme de coordonare eficace aparține 

statelor membre 

52. Statelor membre le revine responsabilitatea de a decide ce fonduri să folosească, 

asigurându-se că acestea sunt utilizate într-un mod coerent – prin valorificarea sinergiilor 

posibile și evitarea dublei finanțări. În cadrul sondajului efectuat de Curte, 23 de state 

membre78 au declarat că dispuneau de un organism de coordonare a diferitelor organizații 

responsabile cu integrarea migranților. Cu toate acestea, rapoartele instituțiilor supreme de 

audit analizate de Curte au identificat deficiențe în mecanismele de coordonare a opt dintre 

cele 23 de state membre. În plus, numai trei state membre au raportat că publicaseră 

orientări în materie de coordonare. Acest lucru indică faptul că există un risc de pierdere 
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a sinergiilor și a complementarității chiar și în cazurile în care a fost instituit un organism de 

coordonare. 

53. Necesitatea rolului unei conduceri puternice la nivel național este deosebit de 

importantă, dată fiind structura de guvernanță pe mai multe niveluri impusă de fondurile 

care pot fi utilizate pentru integrare, implicând diferite organisme și responsabilități. Curtea 

a calculat că există peste 400 de organizații diferite implicate în gestionarea măsurilor 

finanțate din fonduri ale UE pentru integrarea migranților în perioada de 

programare 2014-2020 și alte 500 de organisme implicate numai în punerea în aplicare 

a fondurilor politicii de coeziune (FSE/YEI, FEDR și Fondul de coeziune)79. Potrivit unor 

rapoarte anterioare ale Curții de Conturi Europene80, precum și unor studii ale Comisiei81, 

concepția și mecanismul de punere în aplicare a fondurilor ESI sunt complexe. În scopul 

simplificării normelor aplicabile fondurilor ESI, Comisia a propus o revizuire a regulamentelor 

privind fondurile ca parte a evaluării la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 

2014-2020 al UE. În noiembrie 2017, Consiliul a invitat Comisia să simplifice politica de 

coeziune și fondurile ESI pentru perioada de după 202077. 

54. La nivel național, trebuie să existe coordonare nu numai între organizațiile care se 

ocupă de diferitele fonduri (inclusiv fonduri naționale), ci și între diferitele niveluri de punere 

în aplicare (de la autoritățile naționale de la nivel național/regional până la organismele 

intermediare de la nivel municipal/local). O analiză efectuată în contextul Agendei urbane 

(a se vedea punctul 45) arată că, în general, orașele nu pot accesa ori au doar un acces 

limitat la finanțare pentru integrare deoarece, în cadrul fondurilor ESI sau al FAMI, fondurile 

sunt canalizate prin intermediul autorităților naționale sau regionale82. Dificultăți legate de 

accesarea fondurilor pentru integrarea migranților au fost raportate și de instituțiile 

supreme de audit (șapte rapoarte din șase state membre). Celelalte organizații intervievate 

de Curte au raportat că distribuirea de fonduri de la autoritățile naționale/regionale către 

beneficiari nu este întotdeauna foarte transparentă. Acest lucru a fost de asemenea 

evidențiat în șapte rapoarte de către șase instituții supreme de audit. 
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Provocarea 7: Coordonarea eficace a finanțării la nivelul UE și la nivel național 
Fără o coordonare eficace la nivelul UE și la nivel național, există riscul ca natura complexă 
a mecanismelor de finanțare să conducă la o punere în aplicare ineficientă a politicilor 
(complementaritate redusă, mai puține sinergii, dificultăți în accesarea fondurilor, risc de 
dublă finanțare). 

OBSERVAȚII FINALE 

55. Integrarea este „un proces bidirecțional dinamic, pe termen lung și continuu de 

acomodare reciprocă”, care implică atât migranții, cât și societatea-gazdă. Integrarea 

migranților în noile lor societăți din cadrul UE nu este ușoară, în special din cauza creșterii 

semnificative a numărului de migranți în ultimul deceniu. Aceasta este însă o sarcină la care 

Uniunea s-a angajat, iar o integrare eficace comportă o serie de beneficii economice, sociale 

și fiscale potențiale pentru țările în care migranții se stabilesc (a se vedea punctul 6). 

56. În acest document, Curtea a prezentat principalele chestiuni legate de integrarea 

migranților și a evidențiat șapte provocări-cheie: 

- Reducerea întârzierilor la începerea procesului de integrare. 

- Garantarea egalității în drepturi și a nediscriminării. 

- Evaluarea corectă și cuprinzătoare a nevoilor și a finanțării. 

- Angajamentul statelor membre de a pune în aplicare planul de acțiune. 

- Sprijinirea tuturor migranților în toate domeniile de politică relevante. 

- Monitorizarea eficace a efectelor integrării pentru măsurarea progresului și pentru 

adaptarea politicilor dacă este necesar. 

- Coordonarea eficace a finanțării la nivelul UE și la nivel național. 

57. Pentru a răspunde acestor provocări, vor fi necesare eforturi eficace și coordonate din 

partea tuturor celor implicați: instituții ale UE, guverne naționale, regionale și locale, precum 

și alte agenții și organizații de voluntariat. Această acțiune este necesară pentru a da sens 

cuvintelor Tratatului privind Uniunea Europeană, al cărui articol 2 prevede că „Uniunea se 

întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității […] și 

pe respectarea drepturilor omului”. 
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Prezentul document de informare a fost adoptat de Camera II, condusă de doamna Iliana 

IVANOVA, membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 25 aprilie 2018. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Președinte 
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Anexa I 

Glosar 

Terminologie legată de migrație: migranți, refugiați și solicitanți de azil nu înseamnă 
același lucru 

Termenii „migrant”, „refugiat” și „solicitant de azil” nu sunt sinonime. Înțelegerea 
diferențelor dintre aceștia reprezintă primul pas pentru a înțelege cadrul UE privind 
integrarea. Pentru mai multe informații cu privire la terminologia legată de migrație, a se 
vedea glosarul Rețelei europene de migrație (REM)83. 

• Apatrid înseamnă o persoană care nu este considerată cetățean al niciunui stat, conform 
legii naționale a acestuia. În contextul prezentului document de informare, apatrizii sunt 
incluși în categoria resortisanților țărilor terțe. 

• Beneficiar de protecție subsidiară înseamnă un migrant care nu poate fi considerat 
refugiat în înțelesul strict al Convenției de la Geneva (și anume, nu există nicio „teamă de 
persecuție bine întemeiată”), dar în privința căruia există motive serioase de a se crede 
că, dacă ar fi returnat în țara sa de origine sau, în cazul unui apatrid, în țara în care își avea 
anterior reședința obișnuită, ar fi supus unui risc real de a suferi vătămări grave (cum ar fi 
execuția, tortura, conflictul sau încălcări masive ale drepturilor omului). 

• Beneficiar de protecție umanitară înseamnă un migrant căruia i s-a acordat protecție în 
temeiul legislației naționale. Potrivit Rețelei europene de migrație, protecția umanitară 
este „o formă de protecție nearmonizată la nivelul UE, acordată de statele membre, în 
prezent înlocuită în mod normal de protecție subsidiară, cu excepția unor state membre”. 

• Migrant din afara UE – a se vedea „resortisant al unei țări terțe”. 

• Persoană aflată în situație de ședere ilegală înseamnă un migrant care nu îndeplinește 
sau nu mai îndeplinește condițiile de intrare astfel cum sunt stabilite în Codul frontierelor 
Schengen sau alte condiții de intrare, de ședere sau de rezidență într-un stat membru. 

• Refugiat înseamnă o persoană căreia i s-a recunoscut nevoia de protecție internațională. 
În contextul UE, un migrant care, ca urmare a unei temeri bine fondate de a fi persecutat 
din cauza rasei sale, a religiei, a naționalității, a opiniilor politice sau a apartenenței la un 
anumit grup social, se află în afara țării al cărei cetățean este sau în afara țării în care își 
avea reședința obișnuită și nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu dorește să solicite 
protecția respectivei țări și care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 12 
(„Excluderea”) din Directiva 2011/95/UE (Directiva privind condițiile pentru protecția 
internațională). 

• Relocare înseamnă transferul unei persoane care beneficiază de protecție internațională 
(sau care solicită protecție internațională) din statul membru al UE care a acordat 
protecția (sau care este responsabil pentru examinarea cererii persoanei respective) într-
un alt stat membru în care i se va acorda o protecție similară (unde cererea persoanei 
respective va fi examinată). 
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• Resortisant al unei țări terțe înseamnă orice persoană care nu este cetățean al Uniunii în 
înțelesul articolului 20 alineatul (1) TFUE, cu alte cuvinte care nu este cetățean al 
niciunuia dintre statele membre ale UE (inclusiv apatrizii). În contextul prezentului 
document de informare, resortisanții țărilor terțe sunt „migranți din afara UE”. 

• Solicitant de azil înseamnă un migrant care solicită protecție în temeiul Convenției de la 
Geneva din 195184 (protecție internațională ) sau al legislației naționale privind refugiații 
(protecție națională). 

• Transfer, în contextul UE, înseamnă relocarea unui migrant dintr-o țară terță într-un stat 
membru în care i se permite să își aibă reședința fie cu statut de refugiat, fie cu un statut 
care oferă aceleași drepturi și beneficii, în temeiul legislației naționale și al legislației UE, 
ca statutul de refugiat. 

Astfel, există diferite categorii de migranți în afară de refugiați. O persoană care solicită 
protecție este în mod clar diferită de alte categorii de migranți care migrează în scopuri de 
ocupare a unui loc de muncă, de reîntregire a familiei, de studii sau de cercetare. 

Alți termeni utili, conform Eurostat85, sunt următorii: 

• Decizie finală privind cererea de azil înseamnă o decizie adoptată în ultimă instanță în 
cadrul procedurii de azil, care rezultă din calea de atac introdusă de solicitantul de azil 
a cărui cerere de azil a fost respinsă în etapa anterioară a procesului. 

• Decizie în primă instanță privind cererea de azil înseamnă o decizie adoptată de 
autoritatea competentă, în calitate de primă instanță în cadrul procedurii de azil, în țara 
de destinație. Aceasta poate fi pozitivă (acordarea dreptului de azil) sau negativă 
(respingerea cererii). În cazul unei decizii negative, solicitantul de azil are dreptul la o cale 
de atac. 

• Permis de ședere înseamnă orice autorizație cu perioadă de valabilitate de cel puțin trei 
luni eliberată de autoritățile unui stat membru al UE care permite unui migrant să își aibă 
în mod legal reședința pe teritoriul său. 

• Solicitant de azil pentru prima dată înseamnă o persoană care a depus o cerere de 
protecție internațională pentru prima dată într-un anumit stat membru în perioada de 
referință, indiferent dacă se constată că persoana respectivă a depus o cerere și într-un 
alt stat membru. 

Alți termeni 

• Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) contribuie 
la atenuarea celor mai grave forme de sărăcie, prin furnizarea de asistență nefinanciară 
celor mai defavorizate persoane, sub formă de alimente și/sau asistență materială de 
bază, și de activități de incluziune socială care urmăresc integrarea socială a celor mai 
defavorizate persoane. 

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): FEADR reprezintă contribuția 
financiară a Uniunii la programele de dezvoltare rurală, care urmărește să promoveze 
competitivitatea agriculturii, să asigure gestionarea durabilă a resurselor naturale și 
a acțiunilor în domeniul climei și să realizeze o dezvoltare teritorială echilibrată 
a economiilor rurale, inclusiv crearea de locuri de muncă și menținerea acestora. 



 3 

 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): Fondul european de dezvoltare 
regională urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii 
Europene prin corectarea principalelor dezechilibre regionale cu ajutorul sprijinului 
financiar acordat pentru construcția de infrastructuri și pentru investiții productive care 
creează locuri de muncă, în special pentru întreprinderi. 

• Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) urmărește să ajute pescarii 
să realizeze tranziția către un pescuit sustenabil și să sprijine comunitățile costiere în 
procesul de diversificare a economiilor lor. 

• Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) contribuie la gestionarea eficientă 
a fluxurilor de migrație, precum și la punerea în aplicare, la consolidarea și la dezvoltarea 
unei abordări comune la nivelul Uniunii în materie de azil și imigrație. 

• Fondul social european (FSE): Fondul social european urmărește promovarea unui nivel 
ridicat de ocupare a forței de muncă și de calitate a locurilor de muncă, prin încurajarea 
unui nivel ridicat de educație și de formare pentru toți, prin combaterea sărăciei și 
consolidarea incluziunii sociale, contribuind astfel la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene. 

• Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): Peste jumătate din 
finanțarea UE este direcționată prin intermediul celor cinci fonduri structurale și de 
investiții europene. Acestea sunt administrate în comun de Comisia Europeană și de 
statele membre ale UE. Fondurile includ: Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). 

• Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (Youth Employment 
Initiative – YEI) Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor urmărește 
să ofere sprijin financiar pentru regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor 
depășește 25 %. 

• Instituții supreme de audit: organismele naționale responsabile de auditul veniturilor și 
cheltuielilor publice. Există câte o astfel de instituție supremă de audit în fiecare stat 
membru al UE. Curtea de Conturi Europeană este instituția supremă de audit a UE. 

• Integrare/Incluziune: potrivit „Principiilor de bază comune pentru politica de integrare 
a imigranților”, integrarea este un „proces dinamic bidirecțional de acomodare reciprocă 
între imigranți și rezidenții statului membru respectiv”. Integrarea și incluziunea sunt 
adesea utilizate ca sinonime: integrarea este în general utilizată în contextul acțiunii care 
urmărește o aplicare efectivă a drepturilor sau a valorilor fundamentale (astfel cum sunt 
descrise în articolul 2 TFUE), în timp ce incluziunea este mai frecvent menționată în 
contextul măsurilor socioeconomice. 

• Politica de coeziune: Politica de coeziune este unul dintre cele mai mari domenii de 
politică pentru care se efectuează cheltuieli de la bugetul UE. Aceasta are ca obiectiv 
reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni, restructurarea zonelor 
industriale aflate în declin, diversificarea activităților în mediul rural și încurajarea 
cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale. Politica de coeziune este 
finanțată din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul social european 
(FSE) și din Fondul de coeziune. 
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• Rețeaua de integrare europeană (RIE) promovează cooperarea cu autoritățile naționale, 
locale și regionale și cu alte rețele de la nivelul UE în domenii legate de integrarea 
migranților. Aceasta este una dintre măsurile din planul de acțiune privind integrarea pus 
în aplicare de Comisie și înlocuiește fosta rețea de puncte de contact naționale pentru 
integrare. 

• TFUE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 
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Anexa II 

Numărul migranților în statele membre și procentul acestora din populație (2017) 

 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Eurostat din martie 2018. 
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Anexa III 

Sondaj privind integrarea migranților 

Curtea a primit răspunsurile la sondajul său între 18 octombrie și 20 decembrie 2017. Toți 
membrii Rețelei de integrare europeană au răspuns și Curtea a primit 32 de răspunsuri: 
patru din Belgia (regiunea Bruxelles, comunitatea germanofonă, regiunea flamandă și 
regiunea valonă), unul de la fiecare dintre celelalte 27 de state membre și unul din partea 
Norvegiei. 

În continuare este indicat numărul răspunsurilor la fiecare dintre întrebări. Nu toți membrii 
Rețelei de integrare europeană au răspuns la toate întrebările. Numerele reprezintă numărul 
de membri ai RIE care au răspuns la întrebarea specifică din chestionar; acesta nu 
corespunde numărului de state membre. 
Întrebarea 1 – Nume, prenume și datele de contact ale persoanei care completează chestionarul 

Întrebarea 2 – Care sunt grupurile-țintă vizate de politica de integrare din țara dumneavoastră? 

 A se bifa, dacă 
este cazul 

A se bifa dacă se pune un accent 
deosebit4 

Persoane care solicită sau care beneficiază de protecție 
Refugiați 29 20 
Beneficiari de protecție subsidiară 27 17 
Beneficiari de protecție umanitară 21 12 
Solicitanți de azil 20 6 
Alți migranți 
Membri de familie 26 5 
Lucrători înalt calificați 16 4 
Cercetători 15 4 
Studenți 18 5 
Alți lucrători 20 3 
Apatrizi 19 4 
Copii migranți1 25 11 
Migranți – femei 23 7 
Migranți – tineri 26 6 
Migranți stabiliți în zone rurale 20 3 
Migranți recent sosiți2, posesori de permis de 
ședere 23 8 

Resortisanți născuți în alte țări3 14 5 
Cetățeni ai UE3 14 4 

Note: 1 Minori migranți, însoțiți sau nu. 2 Cu cel mult un an de ședere legală în țara-gazdă. 3 A nu se considera ca 
fiind migranți din afara UE. 4 Vă rugăm bifați în cazul în care există acțiuni specifice sau o parte importantă 
a finanțării vizând în mod specific grupul în cauză. 
 

Întrebarea 3 – Cum contribuie factorii următori la eficacitatea integrării migranților?1 

 Negativ Pozitiv Niciun 
impact 

Mediul economic și politic 
Mediul economic (rata șomajului, schimbările demografice etc.) 11 22 3 
Mediul politic 8 23 3 
Finanțarea disponibilă pentru integrare 
Disponibilitatea și accesibilitatea fondurilor UE 1 28 0 
Disponibilitatea și accesibilitatea fondurilor naționale/regionale și/sau 
locale 2 26 3 

Politica în materie de integrare 
Existența unei politici de integrare la nivel național/regional sau local 0 30 1 
Calitatea modului în care a fost concepută politica de integrare la nivel 
național/regional sau local 0 27 2 
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Încorporarea politicii de integrare în alte politici relevante 0 27 3 
Rolul ONG-urilor și al altor părți interesate 0 31 0 
Coordonarea între diferitele niveluri de guvernanță 0 28 2 
Entitățile instituționale cu atribuții în ceea ce privește integrarea 
migranților 0 24 3 

Monitorizarea politicii 0 24 5 
Legislația și instrumentele de politică ale UE 2 26 4 
Atitudinea în raport cu integrarea 
Măsurile desfășurate în țara dumneavoastră în vederea combaterii 
discriminării 2 28 1 

Atitudinea populației-gazdă 62 19 3 
Atitudinea migranților 1 21 5 
Promovarea conștientizării cu privire la beneficiile integrării 0 24 4 
Drepturile legale ale resortisanților țărilor terțe 
Accesul pe piața muncii 1 29 0 
Accesul la reîntregirea familiei 1 27 1 
Accesul la cetățenie/ședere pe termen lung 0 26 3 
Accesul la servicii sociale și la servicii de sănătate 2 29 0 
Accesul la locuințe 3 24 2 
Accesul la educație 0 28 1 
Calificări/competențe – educație 
Cunoașterea limbii țării-gazdă de către resortisanții țărilor terțe 4 26 2 
Procedurile de recunoaștere a calificărilor 4 26 1 
Nivelul de studii al migranților 4 18 8 

Notă: 1 În unele cazuri, respondenții au identificat mai mult de un tip de impact asupra unui anumit factor. Prin 
urmare, numărul total de răspunsuri pentru fiecare factor poate fi mai mare decât numărul total de 
respondenți. 2 Doi respondenți au identificat atitudinea populației-gazdă ca având atât un impact pozitiv, cât și 
un impact negativ. 

Întrebarea 4 – Provocarea reprezentată de migrația recentă în UE (începând cu 2014) a determinat 
autoritățile din țara dumneavoastră să modifice vreun aspect al politicii de integrare urmate anterior? 
 A se bifa, dacă este 

cazul 
Au fost elaborate planuri de acțiune/strategii la nivel național și/sau regional și/sau 
local. 

22 

Au avut loc modificări în ceea ce privește alocarea fondurilor în scopul integrării 
migranților. 

22 

A fost creată o entitate nouă care să se ocupe de un anumit aspect al politicii sau au 
fost atribuite funcții suplimentare unei entități deja existente. 

17 

Au fost reevaluate nevoile migranților. 14 
Accentul a fost redirecționat către un alt grup-țintă (de exemplu refugiați, migranți 
tineri etc.).  

16 

Au fost elaborate măsuri suplimentare. 15 
Au fost elaborați indicatori suplimentari. 7 
Altele (a se preciza) 3 

 

Întrebarea 5 – Există studii/dovezi cu privire la efectele politicii de integrare din țara dumneavoastră asupra 
integrării migranților? 
Da – 22 Nu – 9 

 

Întrebarea 6 – Ce fel de fonduri utilizează țara dumneavoastră pentru a implementa măsurile vizând 
integrarea migranților? 
Fonduri UE 
FAMI Fondul pentru azil, migrație și integrare 30 
Fondurile 
SOLID 

Programul general Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii, constând în 
patru fonduri (EIF, FER, FFE, ERF) 

23 

FEADR Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 3 
FEPAM Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 0 



 3 

 

FSE Fondul social european 23 
FEDR Fondul european de dezvoltare regională 5 
FEAD Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 4 
EaSI Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială 1 
Orizont 2020 Programul-cadru pentru cercetare și inovare al UE 1 
YEI Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 1 
ERASMUS+ Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport 6 
COSME Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și 

mijlocii 
0 

Programul „Europa pentru cetățeni” 0 
Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” 0 
Programul „Justiție” 0 
 
Fonduri naționale 24 

 
Întrebarea 7 – Se cunosc numărul migranților sprijiniți și finanțarea aferentă (angajamentele) din fonduri UE 
sau din fonduri naționale? 
Da – 6 Parțial – 20 Nu – 5 

 
Întrebarea 8 – Numărul migranților sprijiniți și finanțarea aferentă din fonduri UE și din fonduri naționale sunt 
detaliate pe grupuri de migranți (de exemplu, lucrători, refugiați, membri de familie etc.)? 
Fonduri 
UE 

Da, pentru toate fondurile. Da, pentru unele dintre fonduri. Nu. 
1 10 18 

Fonduri 
naționale 

Da, pentru toate fondurile. Da, pentru unele dintre fonduri. Nu 
2 5 16 

 
Întrebarea 9 – Există un organism de coordonare între diferitele entități responsabile de implementarea 
măsurilor legate de integrarea migranților? 
Da – 26 Nu – 5 

 
Întrebarea 10 – Există tipuri de intervenții care sunt sprijinite în același timp de diferite fonduri ale UE, pentru 
același grup-țintă, în cadrul acțiunilor implementate în țara dumneavoastră? 
Da – 2 Parțial – 8 Nu – 19  

 
Întrebarea 11 – Vă rugăm să furnizați numărul total pentru fiecare dintre tipurile de entități enumerate mai 
jos care sunt responsabile de implementarea și monitorizarea măsurilor legate de integrarea migranților și să 
indicați entitățile respective. 
Notă: Pentru a răspunde la această întrebare s-au utilizat abordări diferite. Astfel, rezultatele nu 
sunt relevante și, în consecință, nu sunt prezentate. Total 

Implementează fonduri naționale  
Ministere (servicii din cadrul ministerelor)  
Altele (a se preciza)  
Altele (a se preciza)  
Implementează fonduri ale UE  
Autorități de management  
Organisme intermediare  
Autorități responsabile  
Autorități delegate  
Altele (a se preciza)  
Altele (a se preciza)  
TOTAL  

 
Întrebarea 12 – Sunt utilizați în țara dumneavoastră indicatorii Zaragoza? 
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 Toți indicatorii sunt 
utilizați. 

Doar o parte dintre indicatori 
sunt utilizați. 

Nu sunt utilizați acești 
indicatori. 

Ocuparea forței de 
muncă 

1 13 16 

Educația 1 14 15 
Incluziunea socială 3 11 16 
Cetățenia activă 2 11 17 

 
Întrebarea 13 – Sunt utilizați în țara dumneavoastră alți indicatori pentru a monitoriza dezvoltarea politicii de 
integrare? 
Da – 16 Nu – 15  

 
Întrebarea 14 – Există în țara dumneavoastră norme care limitează colectarea de date pe grupuri de migranți? 

Da – 10 Nu – 20 
 
Întrebarea 15 – Vă rugăm să furnizați două exemple de proiecte finanțate de UE care au fost implementate în 
țara dumneavoastră și care prezintă o relevanță deosebită pentru integrarea migranților (pentru două domenii 
diferite de integrare și pentru perioada de programare 2014-2020). 
 

Întrebarea 16 – Considerați că sprijinul oferit de Comisia Europeană pentru dezvoltarea și implementarea 
politicii de integrare în țara dumneavoastră a fost/este relevant? 

Relevant – 19 
Parțial relevant sau 
nu în totalitate 
relevant – 8 

Nerelevant – 0 Nu s-a furnizat niciun sprijin – 2 

 
Întrebarea 17 – Care aspect al sprijinului primit din partea Comisiei considerați că este cel mai valoros? 
 
Întrebarea 18 – Cum ar putea fi îmbunătățit sprijinul acordat de Comisie? 
 

Întrebarea 19 – Țara dumneavoastră consideră că ar trebui sporită competența UE în ceea ce privește 
integrarea migranților? 
Notă: numerele reprezintă numărul de răspunsuri pentru fiecare categorie 
Da – 9  Nu – 20  

 
 
Anexa la chestionar – Vă rugăm să bifați domeniile de integrare în care sunt implementate acțiuni de integrare 
a migranților pentru perioada de programare 2014-2020. 
 

Fondul UE Măsuri de integrare 
A se bifa, 
dacă este 
cazul 

Fondul UE Măsuri de integrare 
A se bifa, 
dacă este 
cazul 

FAMI 

Ocuparea forței de muncă 12 

FEAD 

Ocuparea forței de muncă 0 
Educație 24 Educație 0 
Formare profesională 11 Formare profesională 0 
Locuințe 16 Locuințe 0 
Sănătate 16 Sănătate 0 
Incluziune socială 26 Incluziune socială 4 

FSE/ 
YEI  

Ocuparea forței de muncă 15 

FEDR 

Ocuparea forței de muncă 0 
Educație 8 Educație 0 
Formare profesională 13 Formare profesională 2 
Locuințe 2 Locuințe 2 
Sănătate 2 Sănătate 3 
Incluziune socială 14 Incluziune socială 3 

FEADR 

Ocuparea forței de muncă 0 

FEPAM 

Ocuparea forței de muncă 0 
Educație 0 Educație 0 
Formare profesională 0 Formare profesională 0 
Locuințe 0 Locuințe 0 
Sănătate 0 Sănătate 0 
Incluziune socială 2 Incluziune socială 0 
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Anexa IV 

Cronologia cadrului UE pentru integrarea migranților 

 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

2009

Lansarea Fondului european de integrare pentru 2007-2013 
Sprijină statele membre și societatea civilă să dezvolte, să pună în aplicare, să monitorizeze și să evalueze 
politicile și măsurile de integrare și promovează schimburile de informații referitoare la aspecte privind 
integrarea

A doua ediție a Manualului privind integrarea

2007

2005

Creșterea afluxului de migrație

Programul de 
la Tampere 
(1999-2004)

Face apel la o politică 
comună în domeniul 

imigrației, care să 
includă politici mai 

dinamice pentru 
integrarea migranților 

aflați în situație de 
ședere legală în UE

Crearea de puncte de contact naționale privind integrarea 
Rețea de experți guvernamentali care are ca obiectiv promovarea schimbului de bune practici și 
consolidarea coordonării politicilor naționale în materie de integrare

Programul de 
la Haga 

2005-2009 
Stabilește zece 

priorități, subliniind 
importanța evaluării 

politicilor de integrare 
și adoptând o abordare 

holistică pentru a 
facilita și a încuraja 
interacțiunea dintre 

nivelul local și nivelul 
UE

Programul de 
la Stockholm 

2010-2014 
Face apel la progrese 
suplimentare în ceea 
ce privește evaluarea 

și monitorizarea 
indicatorilor 

principali

2003

Principiile de bază comune pentru politica de integrare a imigranților
Ghid facultativ de principii de bază în raport cu care statele membre își pot evalua propriile eforturi

Prima ediție a Manualului privind integrarea
Lecțiile învățate și bunele practici desprinse din experiența factorilor de decizie și a practicienilor

2004

Agenda comună pentru integrare 
Cadru pentru integrarea migranților în UE
Cadru pentru punerea în aplicare a principiilor de bază comune

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona
Prevede un temei juridic explicit pentru sprijinul și stimulentele acordate de UE acțiunilor statelor membre 
pentru promovarea integrării migranților aflați în situație de ședere legală în UE

Crearea Forumului european pentru integrare
Platformă de dialog între organizațiile societății civile și instituțiile europene

Inițiative ale Consiliului Instrumente de integrare Fonduri UE pentru integrare

Acțiuni ale Comisiei Tratat
Legendă

Lansarea site-ului internet european privind integrarea
Declarația de la Zaragoza (și indicatorii Zaragoza)
Statele membre sunt de acord să urmeze un set de indicatori pentru a îmbunătăți comparabilitatea datelor, 
pentru a monitoriza efectele politicilor de integrare și pentru a analiza planificarea politicilor viitoare

2010

Agenda europeană pentru integrarea migranților:
Oferă o imagine generală asupra inițiativelor UE de sprijinire a integrării migranților

A treia ediție a Manualului privind integrarea

2011

Fondul pentru azil, migrație și integrare pentru 2014-2020
Promovează gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea 
unei abordări comune la nivelul Uniunii în materie de azil și imigrație

Modulele europene privind integrarea migranților
Merg cu un pas mai departe decât „manualele” prin furnizarea unui cadru de referință privind integrarea

2014

Agenda europeană privind migrația
Evidențiază măsurile imediate în domeniul migrației pentru a răspunde celui mai recent val de migrație

Plan de acțiune privind integrarea migranților
Sprijină eforturile statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea și consolidarea politicilor lor de 
integrare și descrie măsurile concrete pe care Comisia le va pune în aplicare

Crearea Forumului european privind migrația
Înlocuiește Forumul european pentru integrare 

2015

Concluzii privind integrarea migranților aflați în situație de ședere 
legală în UE
Consiliul European ia act de Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea și invită statele membre să 
participe în mod activ la acesta

2016

Orientările 
strategice 
2015-2019 

în cadrul spațiului de 
libertate, securitate și 

justiție

Subliniază faptul că 
Uniunea ar trebui să 

sprijine eforturile 
statelor membre de a 

urma politici de 
integrare active
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Anexa V 

Directivele privind migrația aflate în vigoare și relevante pentru integrarea migranților 

Directivele din cadrul politicii europene privind migrația legală 

Directiva Scopul Stadiul 
Directiva 
2003/109/CE a 
Consiliului din 
25 noiembrie 2003, 
astfel cum a fost 
modificată prin 
Directiva 2011/51/UE 

Rezidenți pe termen lung – statutul de „rezident pe 
termen lung” se acordă tuturor migranților care își au 
reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru al 
UE pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de ședere 
legală continuă. 

Consultare publică privind 
verificarea adecvării 
(inițiativa REFIT) încheiată la 
18 septembrie 2017 
 
Notă: inițiativa REFIT este un 
proces în care legislația și 
măsurile existente sunt 
analizate pentru a se asigura 
că beneficiile legislației UE 
sunt atinse la un cost minim 
pentru părțile interesate, 
pentru cetățeni și pentru 
administrațiile publice și că 
costurile de reglementare 
sunt reduse, atunci când este 
posibil, fără a afecta 
obiectivele de politică 
urmărite de inițiativa în 
cauză. 

Directiva 2003/86/CE 
a Consiliului din 
22 septembrie 2003 

Reîntregirea familiei – stabilește normele și condițiile în 
care migranții care își au reședința în mod legal în UE își 
aduc soțul/soția, copiii minori și copiii soțului/soției, care 
nu sunt resortisanți ai unui stat membru al UE, în statul 
membru în care își au reședința. 

Directiva 2011/98/UE 
din 
13 decembrie 2011 

Permis unic – procedură unică de solicitare a unui 
permis unic pentru migranți în vederea șederii și ocupării 
unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set 
comun de drepturi pentru lucrătorii migranți cu ședere 
legală pe teritoriul unui stat membru. 

Directiva 2014/66/UE 
din 15 mai 2014 

Persoane transferate în cadrul aceleiași companii – 
condițiile de intrare și de ședere a migranților pentru 
a facilita transferurile în cadrul aceleiași companii. 

Directiva 2014/36/UE 
din 26 februarie 2014 

Lucrători sezonieri – normele minime pentru admiterea 
lucrătorilor migranți cu un nivel scăzut de competențe. 

Directiva (UE) 
2016/801 din 
11 mai 2016 

Studenți și cercetători – norme noi privind intrarea și 
șederea studenților și a cercetătorilor migranți, precum 
și a elevilor, a stagiarilor, a voluntarilor și lucrătorilor au 
pair. 

Directiva 2009/50/CE 
a Consiliului 
din 25 mai 20091 

Cartea albastră a UE (în curs de revizuire) – condițiile de 
intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. 

În martie 2018 era în curs de 
revizuire: Propunerea 
Comisiei COM(2016) 378 

Directivele din cadrul celei de a doua etape a sistemului european comun de azil (SECA) 

Directiva 2013/32/UE 
din 26 iunie 2013 
(reformare) 

Proceduri de azil revizuite – stabilește procedurile 
comune de acordare și retragere a protecției 
internaționale. 

În martie 2018 era în curs de 
revizuire: Propunerea 
Comisiei COM(2016) 467 

Directiva 2013/33/UE 
din 26 iunie 2013 
(reformare) 

Condițiile de primire revizuite – stabilește standardele 
pentru primirea solicitanților de protecție internațională. 

În martie 2018 era în curs de 
revizuire: Propunerea 
Comisiei COM(2016) 465 

Directiva 2011/95/UE 
din 
13 decembrie 2011 
(reformare) 

Directiva revizuită privind condițiile pentru protecția 
internațională – standardele referitoare la condițiile pe 
care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe 
pentru a putea beneficia de protecție internațională, la 
un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele 
eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară, 
precum și standardele referitoare la conținutul protecției 
acordate. 

În martie 2018 era în curs de 
revizuire: Propunerea 
Comisiei COM(2016) 466 
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Directiva 2001/55/CE 
a Consiliului 
din 20 iulie 2001 

Protecția temporară – standardele minime pentru 
acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv 
de persoane strămutate, și măsurile de promovare 
a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru 
primirea acestor persoane și suportarea consecințelor 
acestei primiri. 

Aplicarea acestei directive nu 
a fost declanșată până în 
prezent. Comisia a efectuat 
o evaluare în 2016. 

Notă: Danemarca nu aplică normele aplicabile la nivelul UE referitoare la politicile privind migrația, 
vizele și azilul. Irlanda și Regatul Unit decid de la caz la caz dacă le adoptă sau nu. 
1 Această propunere include de asemenea modificări ale Directivei 2003/109/CE a Consiliului. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Anexa VI 
Condițiile de integrare prevăzute în legislația UE privind migrația 

  Permisul de ședere Accesul la piața muncii Accesul la educație Recunoaștere
a calificărilor 

Accesul la 
protecție socială 

Accesul la asistență 
medicală 

Dreptul la 
reîntregirea 

familiei 

Libertatea de 
circulație 

Solicitanți de azil 
Directiva 2013/33/UE 

Nu se regăsește în 
directivă 

În termen de cel mult 9 
luni de la data depunerii 

cererii de protecție 
internațională 

Pentru minori: în 
aceleași condiții ca 
pentru resortisanți 

Nu se regăsește în directivă 

Cel puțin asistență 
medicală de urgență și 

îngrijiri medicale de 
bază și tratamentul 

bolilor și al afecțiunilor 
mintale grave 

Exclus prin 
Directiva 2003/86 

În interiorul 
statului membru 

gazdă sau în 
interiorul unei 
zone stabilite 

Refugiați 
Directiva 2011/95/UE 

Minimum 3 ani, 
reînnoibil 

Imediat după acordarea 
statutului 

În aceleași condiții ca pentru resortisanți Acordat În aceleași condiții 
ca pentru alți 

migranți aflați în 
situație de ședere 

legală 

Beneficiari ai statutului 
conferit prin protecție 
subsidiară 
Directiva 2011/95/UE 

Cel puțin un an, 
reînnoibil 

În aceleași condiții ca pentru 
resortisanți 

Poate fi limitat 
la prestațiile de 

bază 

În aceleași condiții ca 
pentru resortisanți 

Exclus prin 
Directiva 2003/86 

Membri de familie 
Directiva 2003/86/CE 1 an, reînnoibil 

În aceleași condiții ca 
pentru resortisanți, dar 

statele membre pot 
restricționa accesul 

În aceleași condiții 
ca pentru 

resortisanți 
Nu se regăsește în directivă 

Susținătorul familiei 
trebuie să dețină 

asigurare de sănătate 
Nu se aplică Nu se regăsește în 

directivă 

Lucrători înalt calificați 
Directiva 2009/50/CE 

1-4 ani, reînnoibil în 
condițiile stabilite de 

statele membre. Dacă 
contractul de muncă 

este mai scurt de 2 ani: 
durata 

contractului + 3 luni 

În primii 2 ani este limitat 
la activitățile care 

îndeplinesc condițiile de 
admitere. Ulterior, statele 

membre pot acorda 
același tratament ca 

pentru cetățenii proprii. 

În aceleași condiții ca pentru resortisanți Acordat Acordat 

Lucrători sezonieri 
Directiva 2014/36/UE 

Între 5 și 9 luni în 
cursul unei perioade de 

12 luni 

Limitat la activitatea 
profesională specifică 

autorizată pe baza 
permisului 

În aceleași condiții 
ca pentru 

resortisanți, dar 
statele membre îl 
pot restricționa 

În aceleași 
condiții ca 

pentru 
resortisanți 

În aceleași 
condiții ca 

pentru 
resortisanți, dar 
statele membre 

pot exclude 
prestațiile 
familiale și 

indemnizațiile 
de șomaj 

Nu se regăsește în 
directivă 

Exclus prin 
articolul 3 din 

Directiva 2003/86 
Acordat 

Persoană transferată în 
cadrul aceleiași 
companii 
Directiva 2014/66/UE 

Maximum 3 ani pentru 
manageri și specialiști 

și un an pentru 
angajații stagiari 

Limitat la activitatea 
profesională specifică 

autorizată pe baza 
permisului 

Nu se regăsește în 
directivă 

În aceleași condiții ca pentru 
resortisanți 

Nu se regăsește în 
Directiva 2014/66/UE Acordat Acordat 
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  Permisul de ședere Accesul la piața muncii Accesul la educație Recunoaștere
a calificărilor 

Accesul la 
protecție socială 

Accesul la asistență 
medicală 

Dreptul la 
reîntregirea 

familiei 

Libertatea de 
circulație 

Alți lucrători migranți 
Directiva 2011/98/UE 

Nu se regăsește în 
directivă 

Exclusiv pentru 
activitatea autorizată pe 

baza permisului 
În aceleași condiții ca pentru resortisanți 

În aceleași condiții ca 
pentru resortisanți, dar 
statele membre îl pot 

restricționa 

Acordat Acordat 

Cercetători, studenți, 
formare profesională, 
servicii de voluntariat, 
schimburi de elevi și 
muncă au pair 
Directiva (UE) 2016/801 

Pentru perioada de 
activitate. Poate fi 

prelungit pentru cel 
puțin 9 luni 

suplimentare pentru 
cercetători și studenți 

Permis cercetătorilor și 
studenților după 

finalizarea cercetării sau 
a studiilor 

În aceleași condiții 
ca pentru 

resortisanți Statele 
membre îl pot 

limita în cazul în 
care nu există 

reciprocitate cu țara 
de origine 

a migrantului în 
cauză 

În aceleași 
condiții ca 

pentru 
resortisanți 

De competența 
statelor membre 

Este necesară 
o asigurare de sănătate 

pe durata șederii 

Acordat 
cercetătorilor Acordat 

Rezidenții migranți pe 
termen lung 
Directiva 2003/109/CE 

Cel puțin 5 ani și 
reînnoit la cerere În aceleași condiții ca pentru resortisanți Acordat Acordat 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației UE privind migrația. 
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Anexa VII 

Imagine de ansamblu a acțiunilor legate de integrare eligibile în cadrul FAMI, al fondurilor 

ESI și al FEAD 

Această anexă rezumă intervențiile similare ale diferitelor fonduri ale UE în cadrul gestiunii 
partajate pentru fiecare dintre acțiunile prevăzute în Regulamentul FAMI (articolul 9 din 
Regulamentul 516/2014) privind integrarea migranților. 

 Domeniile prioritare de acțiune în cadrul 
FAMI FEAD FSE FEDR FEADR FEPAM 

In
te

gr
ar

e 

Stabilirea și elaborarea unor strategii de 
integrare, inclusiv o analiză a necesităților, 
ameliorarea indicatorilor de integrare și 
evaluare 

Nu Da Nu Nu Nu 

Asigurarea de consiliere și asistență în 
domenii precum cazare, mijloace de 
subzistență, îndrumări de natură 
administrativă și juridică, asistență medicală, 
psihologică și socială, îngrijirea copilului și 
reîntregirea familiei 

Da1 Parțial Parțial5 
Da (în 

principal 
DLRC/LEADER) 

Nu 

Acțiuni de integrare a migranților în 
societatea care îi primește și acțiuni care să le 
permită acestora să se adapteze, să se 
informeze cu privire la drepturile și obligațiile 
lor, să participe la viața civilă și culturală și să 
împărtășească valorile înscrise în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

Da1 Da4 Nu Nu Nu 

Educație și formare, inclusiv formare 
lingvistică și acțiuni preliminare pentru 
facilitarea accesului la piața forței de muncă 

Nu Da Parțial5 Da Da 

Acțiuni menite să promoveze autonomia, 
inclusiv să permită migranților să se întrețină 
singuri 

Da2 Da4 Parțial6 Da Parțial8 

Acțiuni de promovare a interacțiunilor 
semnificative și a unui dialog constructiv între 
migranți și societatea care îi primește și 
acțiuni de promovare a acceptării de către 
societatea care îi primește 

Nu Da Nu Da Da9 

Egalitatea de acces și de tratament în raport 
cu demersurile migranților pe lângă serviciile 
publice și private, inclusiv adaptarea acestor 
servicii în vederea deservirii lor 

Da1 Da Da7 Da Nu 

Consolidarea capacității beneficiarilor Da3 Da Da Nu Nu 
Note: 
1 (PO II) în vederea includerii lor în societate. 
2 (PO II) în vederea includerii lor în societate (măsuri care nu intră în categoria măsurilor active pe 

piața forței de muncă). 
3 Pentru organizațiile partenere. 
4 În cazul în care aceste măsuri fac parte dintr-un set integrat de măsuri de sprijin pentru 

solicitanții de azil în vederea integrării lor pe piața muncii. 
5 Având în vedere că FEDR poate investi în construirea sau renovarea de infrastructuri sociale 

pentru migranți. 
6 De exemplu, prin întreprinderi nou-înființate, microîntreprinderi și sprijin pentru activități 

independente. 
7 În special prin investiții în dezvoltarea infrastructurii de servicii publice. 
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8 În cazul în care sprijinul este legat de înființarea unei noi întreprinderi. 
9 În cadrul dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC) (cu excepția 

infrastructurii). 
Sursa: nota Comisiei, intitulată „Sinergii între Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și alte 
instrumente de finanțare ale UE în ceea ce privește primirea și integrarea solicitanților de azil și 
a altor migranți”, și serviciile Comisiei. 
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NOTE FINALE 

 

1 Procentul pentru 2014. Eurostat, Integrarea migranților, ediția 2017, bazată pe modulul ad-hoc 
2014 LFS; numărul exclude Danemarca, Irlanda și Țările de Jos. 

2 Statisticile Eurostat privind permisele de ședere, martie 2018. 
3 Artis Kancs și Patrizio Lecca, „Long-term Social, Economic and Fiscal Effects of Immigration into 

the EU: The Role of the Integration Policy”, în JRC Working papers in Economics and Finance, 
2017/4. 

4 Common basic principles for immigrant integration policy (Principii de bază comune pentru 
politica de integrare a imigranților), în Concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 
noiembrie 2004. 

5 RIE reunește reprezentanți ai autorităților publice naționale din toate cele 28 de țări ale UE, 
precum și din Islanda și Norvegia. Aceasta promovează cooperarea cu autoritățile naționale, 
locale și regionale și cu alte rețele de la nivelul UE în domenii legate de integrarea migranților. 
Rețeaua constituie una dintre măsurile din planul de acțiune privind integrarea pus în aplicare 
de Comisie și înlocuiește fosta rețea de puncte de contact naționale pentru integrare. 

6 Curtea a primit 32 de răspunsuri: patru din Belgia (regiunea Bruxelles, comunitatea 
germanofonă, regiunea flamandă și regiunea valonă), unul de la fiecare dintre celelalte 27 de 
state membre și unul din partea Norvegiei. 

7 Instituțiile supreme de audit au furnizat 78 de rapoarte, însă 34 dintre acestea erau legate de 
aspecte ale integrării care nu se încadrau în sfera de aplicare a prezentului document al Curții, 
cum ar fi securitatea și dreptul de azil, sau aspecte specifice privind gestiunea financiară la nivel 
local. 

8 Raportul special nr. 6/2017 al Curții de Conturi Europene: „Răspunsul UE la criza refugiaților: 
abordarea «hotspot»”. 

9 Raportul special nr. 22/2012 al Curții de Conturi Europene: „Fondul european de integrare și 
Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor 
terțe?”. 

10 Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015 
(JO 2016/C 375/01) și Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind 
exercițiul financiar 2016 (JO C 322 din 28 septembrie 2017). 

11 REM oferă informații privind migrația și azilul în vederea sprijinirii procesului de elaborare a 
politicilor în Uniunea Europeană, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network_en. 

12 Potrivit tratatului, UE poate stabili „măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor 
membre, cu scopul de a favoriza integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere 
legală pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor 
administrative ale statelor membre”. Articolul 79 alineatul (4) TFUE (JO C 326, 26.10.2012, 
p. 47). 

13 JO C 340, 10.11.1997, p. 1. 
14 Programul de la Tampere este un program al Consiliului European, cu o durată de cinci ani, 

                                                      

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
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adoptat în vederea politicii Consiliului Justiție și Afaceri Interne pentru perioada 1999-2004 și 
aprobat în cadrul reuniunii Consiliului din 15 și 16 octombrie 1999. 

15 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la integrarea migranților, 
efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. 

16 Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre privind integrarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în UE din 5 și 6 iunie 2014. 

17 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și 
Comitetul Regiunilor privind Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe, 
COM(2011) 455 final, și documentul de lucru al serviciilor Comisiei: EU initiatives supporting the 
integration of third-country nationals (Inițiativele UE de sprijinire a integrării resortisanților 
țărilor terțe), SEC(2011) 957 final, ambele din 20 iulie 2011. 

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind integrarea resortisanților din țările 
terțe, 7 iunie 2016, COM(2016) 377 final. 

19 Direcția Generală Justiție, Libertate și Securitate, „Manual privind integrarea pentru factorii de 
decizie politică și practicieni”. Sunt disponibile trei ediții: noiembrie 2004, mai 2007 și 
aprilie 2010. 

20 https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 
21 Danemarca nu aplică normele aplicabile la nivelul UE referitoare la politicile privind migrația, 

vizele și azilul. Irlanda și Regatul Unit decid de la caz la caz dacă le adoptă sau nu. 
22 A se vedea, de exemplu, următoarele studii furnizate de Rețeaua europeană de migrație: Family 

Reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices (Reîntregirea 
familiilor resortisanților țărilor terțe în UE și în Norvegia: practici naționale) din aprilie 2017, 
Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices (Integrarea pe piața muncii a beneficiarilor de protecție 
internațională/umanitară: politici și bune practici) din iulie 2016, Migrant access to social 
security and healthcare: policies and practice (Accesul migranților la securitate socială și la 
asistență medicală: politici și practici) din iulie 2014, Comparative Study of the Laws in the 27 EU 
Member States for Legal Immigration (Studiu comparativ al legislațiilor privind imigrația legală 
din cele 27 de state membre ale UE) al Parlamentului European și al OIM din 2009 și raportul 
Grupului pentru politica în domeniul migrației, intitulat Strategic developments on migrant 
integration policies in Europe (Evoluții strategice privind politicile de integrare a migranților în 
Europa), Huddleston et al., 2016. 

23 A se vedea propunerea Comisiei de directivă privind stabilirea standardelor pentru primirea 
solicitanților de protecție internațională – COM(2016) 465 final din 13 iulie 2016 și documentul 
de informare al Parlamentului European, intitulat Secondary movements of asylum-seekers in 
the EU asylum system (Mișcări secundare ale solicitanților de azil în sistemul de azil al UE), din 
octombrie 2017. 

24 Raportul anual privind activitățile din 2016 ale sistemului central al Eurodac, inclusiv 
funcționarea tehnică și securitatea acestuia, întocmit în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 603/2013, mai 2017. 

25 A se vedea, de exemplu, i) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind 
integrarea resortisanților din țările terțe, COM(2016) 377 final din 7 iunie 2016 și ii) Raportul 
OCDE intitulat Making Integration Work: Refugees and others in need of protection (A face 
integrarea să funcționeze: refugiați și alte persoane care au nevoie de protecție), 2016. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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26 Un „hotspot” este definit ca fiind o zonă situată la o frontieră externă a UE și confruntată cu o 

presiune migratorie disproporționată. A se vedea Raportul special nr. 6/2017 al Curții de Conturi 
Europene: „Răspunsul UE la criza refugiaților: abordarea «hotspot»”. 

27 Necesitatea asigurării unui tratament echitabil pentru resortisanții țărilor terțe este prevăzută în 
documentul intitulat A common agenda for Integration (O agendă comună pentru integrare), 
COM(2005) 389 final din 1 septembrie 2005, în Agenda europeană pentru integrarea 
resortisanților țărilor terțe, COM(2011) 455 final din 20 iulie 2011, și în concluziile de la Tampere 
din 1999. 

28 Articolele 10 și 18 TFUE. 
29 Mai exact, Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 

principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică 
(JO L 180, p. 22) și Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și 
ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16). 

30 A se vedea, de exemplu, rapoartele Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind: 
1) aplicarea Directivei 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt 
rezidenți pe termen lung, COM(2011) 585 final din 29 septembrie 2011, și 2) punerea în aplicare 
a Directivei 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe 
pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, COM(2014) 287 final din 22 mai 2014. 

31 Rețeaua europeană de migrație, Raportul anual pe 2016 privind migrația și azilul, 
25 aprilie 2017, versiunea finală (pagina 56). 

32 Eurobarometrul special 437, „Discriminarea în UE în 2015 – Rezumat”, octombrie 2015, realizat 
de TNS Opinion & Social la solicitarea Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG JUST) și 
coordonat de Direcția Generală Comunicare (DG COMM, Unitatea „Strategie, comunicare 
instituțională și Eurobarometru”). 

33 Eurobarometrul standard 87, „Opinia publică în Uniunea Europeană”, primăvara 2017, realizat 
de TNS Opinion & Social la solicitarea Direcției Generale Comunicare. 

34 Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 
2000/43/CE și a Directivei 2000/78/CE a Consiliului, SWD(2014) 5 final, COM(2014) 2 final din 
17 ianuarie 2014. 

35 Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2013 referitoare la integrarea migranților, 
efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. 

36 Jean-Claude Juncker, „Un nou început pentru Europa: Agenda mea pentru locuri de muncă, 
creștere, echitate și schimbări democratice”, Orientări politice pentru următoarea Comisie 
Europeană, Declarația de deschidere a sesiunii plenare a Parlamentului European, „Spre o nouă 
politică în domeniul migrației”, 15 iulie 2014. 

37 Comunicarea Comisiei din 13 mai 2015: O agendă europeană privind migrația, 
COM(2015) 240 final. 
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38 Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) este prevăzut la articolele 121, 126 și 136 TFUE, precum 

și în Protocolul nr. 12 anexat la TFUE. Pactul de stabilitate și de creștere este pus în aplicare prin 
intermediul legislației secundare sub forma Regulamentului (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 
7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și 
coordonarea politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, p. 1) și a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 
al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit 
excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6). 

39 Pentru mai multe informații privind Pactul de stabilitate și de creștere, a se vedea European 
Economy institutional paper 052 (Economie europeană, document instituțional 052) al Direcției 
Generale Afaceri Economice și Financiare, Vade Mecum on the Stability growth Pact 
(Vademecum privind Pactul de stabilitate și de creștere), ISSN 2443-8014, martie 2017. 

40 Pentru mai multe informații cu privire la condițiile de flexibilitate, a se vedea Comunicarea 
Comisiei COM(2015) 12 final din 12 ianuarie 2015, intitulată Making the best use of the flexibility 
within the existing rules of the Stability and Growth Pact (Utilizarea optimă a flexibilității în 
cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și de creștere), precum și „Poziția de consens 
privind flexibilitatea”, aprobată de Consiliul ECOFIN (februarie 2016). 

41 A se vedea articolul 126 alineatul (2) TFUE, articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (3) din 
Regulamentul nr. 1466/97, precum și articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1467/97. 

42 A se vedea nota de informare a Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare din cadrul 
Comisiei în atenția Comitetului economic și financiar: Orientation for the SGP treatment of 
refugee-related budgetary costs (Orientări pentru tratarea în cadrul PSC a costurilor bugetare 
legate de refugiați), Ares(2015) 4678008, 29 octombrie 2015. 

43 A se vedea recomandările specifice fiecărei țări dintre țările respective pentru 2016 și 2017. 
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-
specific-recommendations/2016-european_ro. 

44 Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice care se întinde 
din luna noiembrie până în luna iulie a anului următor. Acesta urmărește să asigure faptul că 
eforturile individuale ale statelor membre sunt coordonate și direcționate astfel încât să aibă 
impactul dorit asupra creșterii. Comisia realizează o analiză detaliată a programelor de reforme 
economice și structurale ale statelor membre și le adresează acestora din urmă recomandări 
specifice pentru următoarele 12-18 luni. Consiliul examinează și adoptă în mod formal aceste 
recomandări, care sunt apoi aprobate de Consiliul European. Statele membre primesc astfel 
orientări în materie de politici înainte de a-și finaliza bugetele naționale pentru anul următor. 

45 Situația în ianuarie 2018. Decizia (UE) 2015/2248 a Parlamentului European și a Consiliului din 
28 octombrie 2015 privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor 
bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația (JO L 318, 4.12.2015, p. 36), 
Decizia (UE) 2016/253 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind 
mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare imediate destinate crizei 
refugiaților (JO L 47, 24.2.2016, p. 6), Decizia (UE) 2017/342 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 decembrie 2016 referitoare la mobilizarea instrumentului de flexibilitate 
pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, 
refugiații și securitatea (JO L 50, 28.2.2017, p. 53), Decizia (UE) 2018/8 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 
finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind 
migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa securității (JO L 3, 6.1.2018, p. 5) și 
Decizia (UE) 2018/51 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2017 privind 
mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în vederea furnizării de finanțare pentru Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă (JO L 7, 12.1.2018, p. 37). 

https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_ro
https://ec.europa.eu/info/european-semester/european-semester-timeline/eu-country-specific-recommendations/2016-european_ro
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46 Decizia (UE) 2017/339 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind 

mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2016 și Decizia (UE) 2017/344 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind mobilizarea marjei pentru situații 
neprevăzute în 2017. 

47 https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions. 
48 Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor membre privind integrarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în UE, 15312/16, 9 decembrie 2016. 
49 Instrumentul de stabilire a profilului de competențe este disponibil pe site-ul: 

www.ec.europa.eu/migrantskills. 
50 Conform raportului din 2017 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene 

(FRA), intitulat Together in the EU - Promoting the participation of migrants and their 
descendants (Împreună în UE – promovarea participării migranților și a descendenților acestora), 
cinci state membre nu aveau instituită o politică de integrare națională sau regională la sfârșitul 
anului 2015. Între timp, două dintre aceste state membre au raportat în sondajul efectuat de 
Curte că au elaborat planuri de acțiune. 

51 A se vedea de asemenea raportul din 2017 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), intitulat „Împreună în UE – promovarea participării migranților și a 
descendenților acestora”. 

52 Declarația Conferinței ministeriale europene privind integrarea (Zaragoza, 15 și 16 aprilie 2010), 
aprobată în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 3-4 iunie 2010. 

53 A se vedea raportul Eurostat: Zaragoza pilot study – Indicators of immigrant integration (Studiul 
pilot Zaragoza – Indicatorii integrării imigranților), martie 2011, precum și raportul comandat de 
Direcția Generală Afaceri Interne: Thomas Huddleston, Jan Niessen și Jasper Dag Tjaden, Using 
EU Indicators of Immigrant Integration (Utilizând indicatorii UE ai integrării imigranților), 
martie 2013. 

54 Ancheta asupra forței de muncă în UE (EU-LFS) și statisticile Uniunii Europene referitoare la venit 
și la condițiile de viață (EU-SILC). 

55 Acesta este raportul de examinare a situației în urma raportului publicat de OCDE în 2015 și 
intitulat Indicators of Immigrant Integration 2015, Settling In (Indicatori ai integrării imigranților 
în 2015 – Instalarea), disponibil pe site-ul http://www.oecd-
ilibrary.org/content/book/9789264234024-en. 

56 Regulamentul delegat (UE) nr. 2016/1851 al Comisiei din 14 iunie 2016 de adoptare a 
programului de module ad hoc, care acoperă anii 2019, 2020 și 2021, pentru ancheta prin sondaj 
asupra forței de muncă (JO L 284, 20.10.2016, p. 1). 

57 Regulamentul (UE) nr. 220/2010 al Comisiei din 16 martie 2010 de adoptare a programului de 
module ad hoc, care acoperă perioada 2013-2015, pentru ancheta prin sondaj asupra forței de 
muncă (JO L 67, 17.3.2010, p. 1). 

58 MIPEX este un proiect al UE cofinanțat prin FAMI și dezvoltat de Centrul pentru afaceri 
internaționale de la Barcelona și de Grupul pentru politica în domeniul migrației. Acesta 
evaluează capacitatea statelor de a oferi migranților mobilitate pe piața muncii, politici privind 
reîntregirea familiei, educația, participarea politică, șederea permanentă, accesul la obținerea 
cetățeniei, asistența medicală și combaterea discriminării. El integrează 167 de indicatori de 
politică. Pentru informații suplimentare: http://mipex.eu/. 

59 Agenda urbană a UE, lansată în mai 2016, promovează cooperarea între statele membre, orașe, 
Comisia Europeană și alte părți interesate pentru a fructifica pe deplin potențialul și contribuția 
zonelor urbane. Agenda intenționează să identifice idei practice pentru subiectele legate de 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
http://www.ec.europa.eu/migrantskills
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264234024-en
http://mipex.eu/
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legislația UE, de finanțare și de schimbul de cunoștințe. Ea este compusă din 12 teme prioritare, 
una dintre acestea fiind „Incluziunea migranților și a refugiaților”. Această temă este analizată 
de parteneriatul privind incluziunea migranților și a refugiaților care reunește orașe, state 
membre și instituții europene. Ea se concentrează pe viziunea pe termen mediu și lung asupra 
integrării migranților și a refugiaților, sub următoarele aspecte: primirea și interacțiunea cu 
comunitatea locală, locuințe, locuri de muncă, educație și chestiunea transversală a grupurilor 
vulnerabile. Coordonatorii sunt orașul Amsterdam și Direcția Generală Migrație și Afaceri 
Interne a Comisiei (în calitate de co-coordonator). 

60 A se vedea acțiunea 7 („Spre mai multe politici de integrare bazate pe date concrete în orașe: 
stabilirea agendei, explorarea indicatorilor comparabili și dezvoltarea unui set de instrumente 
pentru transferul de bune practici”) din „Planul de acțiune – parteneriatul privind includerea 
migranților și a refugiaților”, pe site-ul https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-
and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

61 Articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014. 
62  Cifrele se bazează pe raportul de punere în aplicare pe 2017 în cadrul FAMI, prezentat de fiecare 

stat membru în martie 2018. La 4 aprilie 2018, raportul de punere în aplicare al Greciei pentru 
2017 nu era disponibil. Aceste cifre nu au fost încă validate de Comisie. 

63 Sunt excluse din calcul două programe naționale considerate excepționale pentru că au raportat 
atingerea unor niveluri-țintă de peste 10 ori mai mari decât țintele stabilite. 

64 Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 470). 
65 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare 

aplicabile bugetului general al Uniunii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002, a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1308/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014, (UE) nr. 652/2014 
ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei nr. 541/2014/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului. COM(2016) 605 final din 14 septembrie 2006. 

66 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1997 al Comisiei din 15 noiembrie 2016 (JO L 308, 
16.11.2016, p. 5). 

67 Considerentul (5) al Regulamentului delegat (UE) nr. 1255/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin stabilirea 
conținutului rapoartelor anuale și finale de punere în aplicare, inclusiv a listei indicatorilor 
comuni (JO L 337, 25.11.2014, p. 46). 

68 A se vedea caseta 8.3 din Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului 
privind exercițiul financiar 2016. 

69 Articolul 14 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 de stabilire a dispozițiilor 
generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin 
financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea 
crizelor. 

70  Articolul 15 alineatul (1) litera (b) și articolul 96 alineatul (6) litera (a) din Regulamentul (UE) 
nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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71 Raportul special nr. 22/2012 al Curții de Conturi Europene: „Fondul european de integrare și 

Fondul european pentru refugiați contribuie în mod eficace la integrarea resortisanților țărilor 
terțe?”. 

72 Support to asylum seekers under the ESF and the FEAD (Sprijin pentru solicitanții de azil în cadrul 
FSE și al FEAD) și Synergies between the AMIF and other EU funding instruments in relation to 
reception and integration of asylum seekers and other migrants (Sinergii între Fondul pentru azil, 
migrație și integrare (FAMI) și alte instrumente de finanțare ale UE în ceea ce privește primirea și 
integrarea solicitanților de azil și a altor migranți), 2015. 

73 De exemplu, ziua de informare organizată de DG HOME la 29 martie 2017, la Bruxelles, în 
atenția statelor membre și a actorilor de la nivel regional și local. 

74  De exemplu, Comisia a creat Rețeaua tematică transnațională cu privire la migranți a FSE pe 
site-ul https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants. 

75 Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant Background (Setul de 
instrumente privind utilizarea fondurilor UE pentru integrarea persoanelor provenite dintr-un 
context de migrație), Direcția Generală Politică Regională și Urbană, ianuarie 2018. Document 
disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-
use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound. 

76 Regulamentul delegat (UE) 2017/207 al Comisiei din 3 octombrie 2016 privind cadrul comun de 
monitorizare și evaluare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 (JO L 33, 8.2.2017, p. 1). 

77 Consiliul Uniunii Europene, Concluziile Consiliului privind sinergii și simplificare pentru politica 
de coeziune post-2020, 657/17, adoptate în cadrul celei de a 3575-a reuniuni a Consiliului 
Afaceri Generale din 15 noiembrie 2017. 

78 Inclusiv Belgia, unde trei regiuni au declarat că dispun de un organism de coordonare și o 
regiune a declarat că nu dispune de un astfel de organism. 

79 Calculele se bazează pe informațiile Comisiei privind desemnarea autorităților și a organismelor 
intermediare corespunzătoare. Curtea a luat în considerare numai fondurile UE pe care statele 
membre au declarat că le utilizează și a presupus că toate programele disponibile conțin măsuri 
relevante. 

80 A se vedea punctul 6.76 (recomandarea 1) din Raportul anual al Curții de Conturi Europene 
referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2015 și punctul 6.41 (recomandarea 3) 
din Raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului privind exercițiul 
financiar 2016. 

81 A se vedea, de exemplu, raportul final al Comisiei, intitulat Ex post evaluation of Cohesion Policy 
programmes 2007-2013, focusing on the ERDF, the ESF and the CF (Evaluarea ex post a 
programelor din cadrul politicii de coeziune 2007-2013, cu accent pe FEDR, pe FSE și pe Fondul 
de coeziune), din august 2016, precum și Final conclusions and recommendations of the High 
Level Group on Simplification for post 2020 (Concluziile și recomandările finale ale Grupului la 
nivel înalt privind simplificarea pentru perioada de după 2020) din iulie 2017. 

82 A se vedea acțiunea 4 („Îmbunătățirea accesului orașelor la finanțarea acordată de UE pentru 
integrare”) din „Planul de acțiune – parteneriatul privind integrarea migranților și a refugiaților” 
al Agendei urbane, pe site-ul https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-
refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees. 

83 Rețeaua europeană de migrație, Asylum and Migration, Glossary 3.0 (Migrație și azil, Glosar 3.0), 
octombrie 2014. 

84 Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților, semnată la Geneva la 28 iulie 1951, 

https://ec.europa.eu/esf/transnationality/forums/migrants
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2018/toolkit-on-the-use-of-eu-funds-for-the-integration-of-people-with-a-migrant-backgound
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
https://ec.europa.eu/futurium/en/inclusion-migrants-and-refugees/final-action-plan-partnership-inclusion-migrants-and-refugees
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modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967; 

85 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries
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