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BILAGA I
Kriterier för tilldelning av medel till program under delad förvaltning
1.

De tillgängliga medel som avses i artikel 10 ska fördelas mellan medlemsstaterna
enligt följande:
(a)

Varje medlemsstat ska motta ett fast belopp på 5 000 000 EUR från
instrumentet endast i början av programperioden.

(b)

Ett belopp på 157 200 000 EUR tilldelas Litauen för den särskilda
transiteringsordningen endast i början av programperioden.

(c)

Resterande medel som avses i artikel 10 ska fördelas på grundval av följande
kriterier:
30 % till de yttre landgränserna.
35 % till de yttre sjögränserna.
20 % till flygplatser.
15 % till konsulat.

2.

De medel som finns tillgängliga under punkt 1 c för de yttre land- och sjögränserna
ska fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:
(a)

70 % i förhållande till de yttre land- och sjögränsernas längd som, med hjälp av
ett viktningssystem som fastställs i enlighet med punkt 11, kommer att
beräknas för varje enskilt avsnitt enligt definitionen i förordning (EU)
nr 1052/2013 1.

(b)

30 % i förhållande till arbetsbördan vid deras yttre land- och sjögränser, såsom
den fastställts i enlighet med punkt 7 a.

3.

Den viktning som avses i punkt 2 a ska fastställas av Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån i enlighet med punkt 11.

4.

De medel som är tillgängliga för flygplatser enligt punkt 1 c ska fördelas mellan
medlemsstaterna i förhållande till arbetsbördan vid deras flygplatser, såsom den
fastställts i enlighet med punkt 7 b.

5.

De medel som är tillgängliga för konsulat enligt punkt 1 c ska fördelas mellan
medlemsstaterna på följande sätt:
(a)
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50 % i förhållande till det antal konsulat (med undantag av honorärkonsulat)
medlemsstaterna har i de länder som förtecknas i bilaga I till rådets förordning
(EG) nr 539/2001 2.

Förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt
gränsövervakningssystem (Eurosur) (EUT L 295, 6.11.2013, s. 11).
Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje
länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av
förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav.
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(b)

50 % i förhållande till arbetsbördan när det gäller förvaltningen av
viseringspolitiken vid medlemsstaternas konsulat i de länder som förtecknas i
bilaga I till rådets förordning (EG) nr 539/2001, såsom den fastställts i enlighet
med punkt 7 c i denna bilaga.

6.

Vid fördelningen av medel enligt punkt 1 c ska ”yttre sjögränser” avse den yttre
gränsen för medlemsstaternas territorialhav enligt definitionen i artiklarna 4–16 i
Förenta nationernas havsrättskonvention. I fall där det krävs regelbundna insatser
över stora avstånd för att förhindra olaglig invandring eller olaglig inresa, ska
begreppet dock avse den yttre gränsen för områden med hög hotnivå. Definitionen av
”yttre sjögränser” i detta hänseende ska fastställas med beaktande av de operativa
uppgifter som lämnats in av de berörda medlemsstaterna under de senaste två åren.
Denna definition ska användas uteslutande vid tillämpningen av denna förordning.

7.

För den inledande tilldelningen av medel ska bedömningen av arbetsbördan grundas
på det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den
tidpunkt då förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska bedömningen
av arbetsbördan grundas på det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36
månaderna vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024. Bedömningen av
arbetsbördan ska grundas på följande faktorer:
(a)

(b)

(c)

Vid de yttre land- och sjögränserna:
(1)

70 % i förhållande till antalet passager av de yttre gränserna vid
godkända gränsövergångsställen.

(2)

30 % i förhållande till antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa
vid de yttre gränserna.

Vid flygplatser:
(1)

70 % i förhållande till antalet passager av de yttre gränserna vid
godkända gränsövergångsställen.

(2)

30 % i förhållande till antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa
vid de yttre gränserna.

Vid konsulat:

Antalet ansökningar om visering för kortare vistelse eller flygplatstransitering.
8.

Referensvärdet för det antal konsulat som avses i punkt 5 a ska beräknas i enlighet
med den information som finns i bilaga 28 till kommissionens beslut K(2010) 1620
av den 19.3.2010 om införande av en handledning för handläggning av
viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar.
Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste tillgängliga
uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns tillgängliga uppgifter
för en medlemsstat ska referensvärdet vara noll.

9.
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Det referensvärde för arbetsbördan som avses
(a)

i punkt 7 a 1 och 7 b 1 ska vara den senaste statistik som medlemsstaterna har
tillhandahållit i enlighet med unionslagstiftningen,

(b)

i punkt 7 a 2 och 7 b 2 ska vara den senaste statistik som kommissionen
(Eurostat) har tagit fram på grundval av uppgifter som medlemsstaterna har
tillhandahållit i enlighet med unionslagstiftningen,
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i punkt 7 c ska vara den senaste viseringsstatistik som offentliggjorts av
kommissionen i enlighet med artikel 46 i viseringskodexen 3.

(d)

Om en medlemsstat inte har lämnat den berörda statistiken ska de senaste
tillgängliga uppgifterna för den medlemsstaten användas. Om det inte finns
tillgängliga uppgifter för en medlemsstat ska referensvärdet vara noll.

10.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska tillhandahålla kommissionen en
rapport om fördelningen av medel i fråga om yttre land- och sjögränser och
flygplatser, som avses i punkt 1 c.

11.

För den inledande tilldelningen ska det i den rapport som avses i punkt 10 fastställas
en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av det senaste
tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid den tidpunkt då
förordningen börjar tillämpas. För halvtidsöversynen ska det i den rapport som avses
i punkt 10 fastställas en genomsnittlig hotnivå för varje gränsavsnitt på grundval av
det senaste tillgängliga genomsnittet av de föregående 36 månaderna vid tidpunkten
för halvtidsöversynen 2024. Följande specifika viktningsfaktorer ska fastställas per
avsnitt med hjälp av de hotnivåer som definieras i förordning (EU) nr 1052/2013:
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(c)

(a)

Faktor 0,5 för låg hotnivå.

(b)

Faktor 3 för medelhög hotnivå.

(c)

Faktor 5 för hög hotnivå.

(d)

Faktor 8 för kritiskt hög hotnivå.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en
gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (EUT L 243, 15.9.2009, s. 1).

3

SV

BILAGA II
Genomförandeåtgärder
1.

Instrumentet ska bidra till det särskilda mål som fastställs i artikel 3.2 a genom att
fokusera på följande genomförandeåtgärder:
(a)

2.

i.

stärka kapaciteten att utföra kontroller och övervakning vid de yttre
gränserna, däribland åtgärder för att förebygga och upptäcka
gränsöverskridande brottslighet, såsom smuggling av migranter,
människohandel och terrorism,

ii.

stödja sök- och räddningsinsatser i samband med sjögränsövervakning,

iii.

vidta tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet i
anknytning till gränskontroll,

iv.

utföra analys av risker för den inre säkerheten och analys av hot som kan
påverka säkerheten vid de yttre gränserna och hur de fungerar,

v.

inom tillämpningsområdet för denna förordning, stödja medlemsstater
som står inför ett befintligt eller potentiellt oproportionerligt
migrationstryck vid EU:s yttre gränser, även genom teknisk och operativ
förstärkning samt genom utplacering av stödgrupper för
migrationshantering i hotspot-områden.

(b)

Vidareutveckla den europeiska gräns- och kustbevakningen, genom gemensam
kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma
standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och
samordningen mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån.

(c)

Förbättra samarbetet på nationell nivå mellan de nationella myndigheter som
ansvarar för gränskontroll eller för uppgifter som utförs vid gränserna, och på
EU-nivå mellan medlemsstaterna, eller mellan medlemsstaterna, å ena sidan,
och EU:s berörda organ, kontor och byråer eller tredjeländer, å den andra.

(d)

Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om yttre gränser,
bland
annat
genom
att
fullfölja
rekommendationerna
från
kvalitetskontrollmekanismer
såsom
utvärderingsmekanismen
för
Schengenregelverket i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1053/2013,
sårbarhetsanalyser i enlighet med förordning (EU) 2016/1624 och nationella
kvalitetskontrollmekanismer.

(e)

Inrätta, driva och underhålla storskaliga it-system på området gränsförvaltning,
inbegripet
interoperabilitet
mellan
dessa
it-system
och
deras
kommunikationsinfrastruktur.

Instrumentet ska bidra till det särskilda mål som fastställs i artikel 3.2 b genom att
fokusera på följande genomförandeåtgärder:
(a)

SV

Förbättra gränskontrollen i den mening som avses i artikel 4 a i förordning
(EU) 2016/1624 genom att

Tillhandahålla viseringssökande effektiva och kundvänliga tjänster, samtidigt
som man upprätthåller viseringsförfarandets säkerhet och integritet.
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(b)

Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om viseringar,
inbegripet vidareutveckling och modernisering av den gemensamma
viseringspolitiken.

(c)

Utveckla olika former av
handläggningen av viseringar.

(d)

Inrätta, driva och underhålla storskaliga it-system med anknytning till den
gemensamma viseringspolitiken, inbegripet interoperabilitet mellan dessa itsystem och deras kommunikationsinfrastruktur.

samarbete

5

mellan

medlemsstaterna

vid
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BILAGA III
Tillämpningsområde för stödet
1.

4
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Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ska instrumentet framför
allt stödja följande åtgärder:
(a)

Infrastruktur, byggnader, system och tjänster som krävs vid
gränsövergångsställen, i hotspot-områden och för gränsövervakning mellan
gränsövergångsställen, för att förebygga och bekämpa otillåten gränspassage,
olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet vid de yttre gränserna
och för att garantera smidiga flöden för resenärer med legitima syften.

(b)

Operativ utrustning, bland annat transportmedel, och kommunikationssystem
som krävs för effektiv och säker gränskontroll, i förekommande fall i enlighet
med standarder som utvecklats av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån.

(c)

Utbildning på området eller bidrag till utvecklingen av den europeiska
integrerade gränsförvaltningen, med beaktande av operativa behov och
riskanalys, och i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

(d)

Utplacering av gemensamma sambandsmän till tredjeländer enligt definitionen
i förordning (EU) ..../... [nya förordningen om sambandsmän] 4 och utplacering
av gränskontrolltjänstemän och andra relevanta experter till medlemsstater eller
från en medlemsstat till ett tredjeland, förstärkning av samarbetet och den
operativa kapaciteten hos de olika nätverken av experter eller sambandsmän,
samt utbyte av bästa praxis och ökning av de europeiska nätverkens kapacitet
att bedöma, främja, stödja och utveckla unionens politik.

(e)

Studier, pilotprojekt och andra relevanta åtgärder som syftar till att genomföra
eller utveckla den europeiska integrerade gränsförvaltningen, bland annat
åtgärder vars syfte är att utveckla den europeiska gräns- och kustbevakningen,
såsom gemensam kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, fastställande
av gemensamma standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet
och samordningen mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och
medlemsstaterna.

(f)

Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller införande av ny teknik som
har förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt med
användning av resultaten av säkerhetsforskningsprojekt om Europeiska gränsoch kustbevakningsbyrån, i enlighet med artikel 37 i förordning (EU)
2016/1624, har fastställt att sådan användning bidrar till utvecklingen av den
europeiska gräns- och kustbevakningens operativa kapacitet.

(g)

Förberedande, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet som krävs
för att genomföra politiken för de yttre gränserna, inbegripet att stärka
förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och genomföra den
utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU) nr 1053/2013 för
att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och kodexen om
Schengengränserna, bland annat utgifter för tjänsteresor för experter från
kommissionen och medlemsstaterna som deltar i besök på platsen samt

EUT L […], […], s. […].
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åtgärder för att följa rekommendationer som utfärdats efter sårbarhetsanalyser
som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån har gjort i enlighet med
förordning (EU) 2016/1624.

2.

3.
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(h)

Identifiering, fingeravtryckstagning, registrering, säkerhetskontroll, utfrågning,
tillhandahållande av information, hälso- och sårbarhetsundersökning och, vid
behov, hälso- och sjukvård samt slussande av tredjelandsmedborgare till
lämpligt förfarande vid de yttre gränserna, i synnerhet i hotspot-områden.

(i)

Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om politiken för de yttre
gränserna bland berörda parter och allmänheten, bland annat genom
information utåt om unionens politiska prioriteringar.

(j)

Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer.

(k)

Driftsstöd för genomförande av den europeiska integrerade gränsförvaltningen.

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska instrumentet framför
allt stödja följande:
(a)

Infrastruktur och byggnader som krävs för handläggningen av
viseringsansökningar och konsulärt samarbete, inklusive säkerhetsåtgärder,
liksom andra åtgärder som syftar till att förbättra servicekvaliteten för dem som
ansöker om visering.

(b)

Operativ utrustning och kommunikationssystem som krävs för handläggningen
av viseringsansökningar och konsulärt samarbete.

(c)

Utbildning av konsulär personal och andra anställda som arbetar med den
gemensamma viseringspolitiken och konsulärt samarbete.

(d)

Utbyte av bästa praxis och expertis, bland annat genom utplacering av experter,
samt ökning av de europeiska nätverkens kapacitet att bedöma, främja, stödja
och vidareutveckla unionens politik och mål.

(e)

Studier, pilotprojekt och andra relevanta åtgärder, såsom åtgärder som syftar
till att förbättra kunskaperna genom analyser, övervakning och utvärdering.

(f)

Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller införande av ny teknik som
har förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt projekt
som syftar till att testa och validera resultatet av EU-finansierade
forskningsprojekt.

(g)

Förberedande, övervakande, administrativ och teknisk verksamhet, inbegripet
att stärka förvaltningen av Schengenområdet genom att utveckla och
genomföra den utvärderingsmekanism som inrättats genom förordning (EU)
nr 1053/2013 för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket,
inklusive utgifter för tjänsteresor för experter från kommissionen och
medlemsstaterna som deltar i besök på platsen.

(h)

Medvetandehöjande åtgärder om viseringspolitik bland berörda parter och
allmänheten, bland annat genom information utåt om unionens politiska
prioriteringar.

(i)

Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer.

(j)

Driftsstöd för genomförande av den gemensamma viseringspolitiken.

Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska instrumentet framför allt
stödja följande:
7
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(a)

Infrastruktur och byggnader som krävs för hysande av storskaliga it-system och
tillhörande kommunikationsinfrastrukturkomponenter.

(b)

Utrustning och kommunikationssystem som behövs för att säkerställa att
storskaliga it-system fungerar som de ska.

(c)

Utbildning och kommunikation i samband med storskaliga it-system.

(d)

Utveckling och uppgradering av storskaliga it-system.

(e)

Studier, koncepttest, pilotprojekt och andra relevanta insatser som rör
implementering av storskaliga it-system, även deras interoperabilitet.

(f)

Åtgärder för utveckling av innovativa metoder eller införande av ny teknik som
har förutsättningar att kunna överföras till andra medlemsstater, särskilt projekt
som syftar till att testa och validera resultatet av EU-finansierade
forskningsprojekt.

(g)

Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer för storskaliga itsystem på området visering och gränser.

(h)

Driftsstöd för implementeringen av storskaliga it-system.
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BILAGA IV
Åtgärder som berättigar till en högre samfinansieringssats i enlighet med artiklarna
11.3 och 12.14

SV

(1)

Förvärv av operativ utrustning genom gemensam upphandling med Europeiska
gräns- och kustbevakningsbyrån, för att ställa den till Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyråns förfogande för dess operativa verksamhet i enlighet med
artikel 39.14 i förordning (EU) 2016/1624.

(2)

Åtgärder som stöder samarbetet mellan organ i en medlemsstat och ett angränsande
tredjeland med vilket EU delar en gemensam land- eller sjögräns.

(3)

Vidareutveckling av den europeiska gräns- och kustbevakningen, genom gemensam
kapacitetsuppbyggnad, gemensam upphandling, inrättande av gemensamma
standarder och andra åtgärder för att rationalisera samarbetet och samordningen
mellan medlemsstaterna och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, i enlighet
med punkt 1 b i bilaga II.

(4)

Gemensam utplacering av sambandsmän för invandring i enlighet med bilaga III.

(5)

Åtgärder för att förbättra identifieringen av offer för människohandel och öka det
gränsöverskridande samarbetet för att upptäcka människohandlare inom ramen för
gränskontroll.

(6)

Åtgärder för att införa, överföra, testa och validera ny metodik eller teknik, inklusive
pilotprojekt och uppföljningsåtgärder till unionsfinansierade projekt inom
säkerhetsforskning, i enlighet med bilaga III.

(7)

Åtgärder för att inrätta och sköta hotspot-områden i medlemsstater som står inför ett
befintligt eller potentiellt exceptionellt och oproportionerligt migrationstryck.

(8)

Vidareutveckling av formerna för samarbete mellan medlemsstaterna kring
handläggning av viseringar, i enlighet med punkt 2 c i bilaga II.

(9)

Ökning av medlemsstaternas konsulära närvaro eller representation i länder som
omfattas av viseringskrav, i synnerhet i länder där ingen medlemsstat just nu är
närvarande.
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BILAGA V
Centrala prestationsindikatorer som avses i artikel 25.1
(a)

Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre
gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom
delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella
myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig
gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande
brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.
(1)

Antal irreguljära gränspassager som upptäckts vid EU:s yttre gränser a) mellan
gränsövergångsställena, och b) vid gränsövergångsställena.
Uppgiftskälla: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

(2)

Antal personer som upptäckts använda förfalskade resehandlingar vid
gränsövergångsställena.
Uppgiftskälla: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

(b)

Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att underlätta lagligt
resande och förhindra migrations- och säkerhetsrisker:
(1)

Antal personer som upptäckts använda förfalskade resehandlingar vid konsulat
som understöds av fonden.
Uppgiftskälla: medlemsstaterna 5

(2)

Genomsnittlig tid för beslut (och trender) i viseringsförfarandet.
Uppgiftskälla: medlemsstaterna 6

5

6
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Uppgifterna för denna indikator samlas in av medlemsstaterna genom Informationssystemet för
viseringar (VIS) och kommissionen får ha åtkomst till dessa i framtiden för rapporterings- och
statistikändamål, i avvaktan på förhandlingarna om kommissionens förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning
(EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordningen om interoperabilitet]
och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (COM(2018) 302 final,
16.5.2018).
Ibid.
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BILAGA VI
Interventionstyper
TABELL 1: KODER FÖR INTERVENTIONSTYP
I. Europeisk integrerad gränsförvaltning
001 In- och utresekontroller
002 Gränsövervakning – luftfartstillgångar
003 Gränsövervakning – landtillgångar
004 Gränsövervakning – sjöfartstillgångar
005 Gränsövervakning – automatiska gränsövervakningssystem
006 Gränsövervakning – övriga åtgärder
007 Tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet i anknytning till gränskontroll
008 Situationsmedvetenhet och informationsutbyte
009 Riskanalys
010 Behandling av data och information
011 Hotspot-områden
012 Utveckling av den europeiska gräns- och kustbevakningen
013 Samarbete mellan organ – nationell nivå
014 Samarbete mellan organ – EU-nivå
015 Samarbete mellan organ – med tredjeländer
016 Utplacering av gemensamma sambandsmän för invandring
017 Storskaliga it-system – Eurodac för gränsförvaltningsändamål
018 Storskaliga it-system – in- och utresesystemet
019 Storskaliga it-system – EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)
020 Storskaliga it-system – Schengens informationssystem (SIS II)
021 Storskaliga it-system – interoperabilitet
022 Driftsstöd – integrerad gränsförvaltning
023 Driftsstöd – storskaliga it-system för gränsförvaltningsändamål
024 Driftsstöd – den särskilda transiteringsordningen
II. Den gemensamma viseringspolitiken
001 Förbättrad handläggning av viseringsansökningar
002 Förbättrad effektivitet och säkerhet och en kundvänligare miljö vid konsulaten
003 Säkerhet/rådgivare för handlingar
004 Konsulärt samarbete

SV
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005 Konsulär täckning
006 Storskaliga it-system – Informationssystemet för viseringar (VIS)
007 Andra it-system för handläggning av viseringsansökningar
008 Driftsstöd – den gemensamma viseringspolitiken
009 Driftsstöd – storskaliga it-system för handläggning av viseringsansökningar
010 Driftsstöd – den särskilda transiteringsordningen
III. Tekniskt bistånd
001 Information och kommunikation
002 Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroll
003 Utvärdering och studier, insamling av uppgifter
004 Kapacitetsuppbyggnad

TABELL 2: KODER FÖR ÅTGÄRDSTYP
001 Infrastrukturer och byggnader
002 Transportmedel
003 Annan operativ utrustning
004 Kommunikationssystem
005 It-system
006 Utbildning
007 Utbyte av bästa praxis – mellan medlemsstater
008 Utbyte av bästa praxis – med tredjeländer
009 Utplacering av experter
010 Studier, koncepttest, pilotprojekt och liknande
011 Kommunikationsverksamhet
012 Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer
013 Spridning eller annan uppföljning av forskningsprojekt

TABELL 3: KODER FÖR GENOMFÖRANDEMODELL
001 Särskild åtgärd
002 Bistånd i nödsituationer
003 Åtgärder som förtecknas i bilaga IV
004 Uppfyllande av rekommendationer från Schengenutvärdering
005 Uppfyllande av rekommendationer från sårbarhetsanalyser
006 Samarbete med tredjeländer
007 Åtgärder i tredjeländer

SV
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BILAGA VII
Stödberättigande åtgärder för driftsstöd
(a)

Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a, ska driftsstödet täcka
följande kostnader, förutsatt att de inte täcks av Europeiska gräns- och
kustbevakningsbyrån i samband med dess operativa verksamhet:
(1)

Personalkostnader.

(2)

Underhåll eller reparation av utrustning och infrastruktur.

(3)

Servicekostnader, även
tillämpningsområde.

(4)

Löpande kostnader för insatser.

i

hotspot-områden

inom

denna

förordnings

En värdmedlemsstat i den mening som avses i artikel 2.5 i förordning (EU)
2016/1624 7 får använda driftsstöd för att täcka sina egna löpande kostnader för
deltagandet i den operativa verksamhet som avses i artikel 2.5 i förordning (EU)
2016/1624 och som ingår i denna förordnings tillämpningsområde, eller för sin
nationella gränskontrollverksamhet.
(b)

(c)

(d)

7
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Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska driftsstödet täcka
följande:
(1)

Personalkostnader, även för utbildning.

(2)

Servicekostnader.

(3)

Underhåll eller reparation av utrustning och infrastruktur.

(4)

Kostnader som rör fastigheter, inklusive hyror och avskrivningar.

Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska driftsstödet täcka
följande:
(1)

Personalkostnader, även för utbildning.

(2)

Operativ förvaltning och underhåll av storskaliga it-system och deras
kommunikationsinfrastruktur, inklusive interoperabilitet mellan systemen och
hyra av säkra lokaler.

Utöver ovanstående ska driftsstöd inom Litauens program tillhandahålla stöd i
enlighet med artikel 16.1.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk
gräns- och kustbevakning (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).
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BILAGA VIII
Output- och resultatindikatorer som avses i artikel 25.3
(a)

Särskilt mål 1: Stödja en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre
gränserna, som genomförs av den europeiska gräns- och kustbevakningen genom
delat ansvar mellan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och de nationella
myndigheter som ansvarar för gränsförvaltning, för att underlätta laglig
gränspassage, förebygga och upptäcka olaglig invandring och gränsöverskridande
brottslighet samt för att på ett effektivt sätt hantera migrationsströmmarna.
(1)

(2)

SV

Gränskontrollinfrastruktur, transportmedel
finansieras genom medel från instrumentet:

och

annan

utrustning

som

–

antal nybyggda eller uppgraderade gränsövergångsställen av det totala
antalet nybyggda eller uppgraderade gränsövergångsställen i den
berörda medlemsstaten,

–

antal automatiska gränskontrollspärrar,

–

antal transportmedel – luftfart,

–

antal transportmedel – sjöfart,

–

antal transportmedel – land,

–

mängd utrustning som ställts
kustbevakningsbyråns förfogande,

–

mängd annan utrustning, varav mängd utrustning för inrättande,
uppgradering eller upprätthållande av hotspot-områden för
tillämpningen av denna förordning,

–

mängd multifunktionell utrustning som finansieras genom instrumentet.

till

Europeiska

gräns-

och

Antal specialiserade tjänster i tredjeländer som får stöd genom instrumentet
–

gemensamma sambandsmän, som avses i bilaga III,

–

andra specialiserade tjänster med anknytning till gränsförvaltning.

(3)

Antal samarbetsprojekt eller samarbetskanaler som med stöd från instrumentet
inrättats i medlemsstaterna mellan de nationella myndigheterna och Europeiska
gräns- och kustbevakningsbyrån och som bidragit till utvecklingen av den
europeiska gräns- och kustbevakningen.

(4)

Mängd
utrustning
som
använts
vid
Europeiska
gränsoch
kustbevakningsbyråns operativa verksamhet och som förvärvats med stöd från
instrumentet, av den totala mängden utrustning som registrerats i Europeiska
gräns- och kustbevakningsbyråns reserv för teknisk utrustning.

(5)

Antal samarbetsprojekt eller samarbetskanaler som med stöd från instrumentet
inrättats mellan nationella organ och Eurosurs nationella samordningscentral.

(6)

Antal anställda som med stöd från instrumentet utbildats i aspekter som rör den
integrerade gränsförvaltningen.

(7)

Antal it-funktioner som utvecklats, implementerats, underhållits eller
uppgraderats med stöd från instrumentet, även för interoperabilitetsändamål:
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(8)

(b)

SIS II,

–

Etias,

–

in- och utresesystemet,

–

VIS för gränsförvaltningsändamål,

–

Eurodac för gränsförvaltningsändamål,

–

antal anslutningar mellan it-system och den europeiska sökportalen
vilka finansierats med stöd från instrumentet,

–

andra
storskaliga
tillämpningsområde.

it-system

inom

denna

förordnings

Antal rekommendationer som utfärdats efter Schengenutvärderingar i fråga om
gränser och rekommendationer efter sårbarhetsanalyser vilka följts upp med
stöd från instrumentet, av det totala antalet rekommendationer med
ekonomiska konsekvenser.

Särskilt mål 2: Stödja den gemensamma viseringspolitiken för att underlätta lagligt
resande och förhindra migrations- och säkerhetsrisker:
(1)

Antal konsulat utanför Schengenområdet som upprättats eller uppgraderats
med stöd från instrumentet, av medlemsstatens totala antal konsulat som
upprättats eller uppgraderats utanför Schengenområdet.

(2)

Antal anställda som utbildats och antal kurser som hållits i aspekter som rör
den gemensamma viseringspolitiken med stöd från instrumentet.

(3)

Antal it-funktioner som utvecklats, implementerats, underhållits eller
uppgraderats med stöd från instrumentet, även för interoperabilitetsändamål:

(4)

SV

–

–

VIS,

–

in- och utresesystemet,

–

andra
storskaliga
tillämpningsområde.

it-system

inom

denna

förordnings

Antal samarbetsformer mellan medlemsstaterna som med stöd från
instrumentet upprättats och uppgraderats för handläggning av viseringar:
–

gemensamma lokaler,

–

gemensamma ansökningscentrum,

–

representationer,

–

övrigt.

(5)

Antal rekommendationer som utfärdats efter Schengenutvärderingar i fråga om
den gemensamma viseringspolitiken vilka genomförts med stöd från
instrumentet, som en andel av det totala antalet rekommendationer med
ekonomiska konsekvenser.

(6)

Antal länder som omfattas av viseringskrav och där antalet medlemsstater som
har närvaro eller representeras har ökat med stöd från instrumentet.
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