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REGULAMENTUL (UE) NR. 513/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 16 aprilie 2014
de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar
pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și
de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1), articolul 84 și
articolul 87 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),
întrucât:
(1)

Obiectivul Uniunii de a asigura un nivel ridicat de securitate în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție în
conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui să se
realizeze, printre altele, prin măsuri de prevenire și de combatere a criminalității, precum și prin măsuri de
coordonare și cooperare între autoritățile de aplicare a legii și alte autorități naționale din statele membre,
inclusiv cu Europol sau cu alte organisme competente ale Uniunii, și cu organizațiile din țările terțe și organizațiile
internaționale relevante.

(2)

Pentru realizarea acestui obiectiv, ar trebui să fie întreprinse acțiuni consolidate la nivelul Uniunii pentru a proteja
persoanele și bunurile de amenințările transnaționale tot mai numeroase și pentru a sprijini activitatea desfășurată
de autoritățile competente ale statelor membre. Terorismul, criminalitatea organizată, criminalitatea itinerantă,
traficul de droguri, corupția, criminalitatea informatică, traficul de ființe umane și de arme, printre altele,
continuă să constituie o provocare la adresa securității interne a Uniunii.

(3)

Strategia de securitate internă pentru Uniunea Europeană („Strategia de securitate internă”), adoptată de Consiliu în
februarie 2010, reprezintă o agendă comună pentru abordarea acestor provocări comune în materie de securitate.
Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2010 intitulată „Strategia de securitate internă a UE în acțiune: cinci pași
pentru o Europă mai sigură” transpune principiile și orientările strategiei în acțiuni concrete prin identificarea a
cinci obiective strategice: destrămarea rețelelor infracționale internaționale, prevenirea terorismului și combaterea
radicalizării și a recrutării, sporirea nivelului de securitate pentru cetățeni și întreprinderi în spațiul cibernetic,
consolidarea securității prin gestionarea frontierelor și creșterea capacității de reziliență a Europei în caz de crize și
de dezastre.

(4)

Principiile esențiale care ar trebui să orienteze punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă sunt: solida
ritatea între statele membre, claritate în ceea ce privește diviziunea sarcinilor, respectarea drepturilor și a libertăților
fundamentale și a statului de drept, precum și un accent puternic pe perspectiva mondială și pe legătura și coerența
necesară cu securitatea externă.

(5)

Pentru a promova punerea în aplicare a Strategiei de securitate internă și pentru a garanta că aceasta devine o
realitate operațională, ar trebui să li se acorde statelor membre sprijin financiar adecvat din partea Uniunii, prin
constituirea și gestionarea unui fond pentru securitate internă („fondul”).

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 108.
(2) JO C 277, 13.9.2012, p. 23.
(3) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.
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(6)

Fondul ar trebui să reflecte necesitatea pentru mai multă flexibilitate și simplificare, respectând totodată cerințe
previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor pentru a realiza obiectivele generale și
specifice prevăzute de prezentul regulament.

(7)

Eficiența măsurilor și calitatea cheltuielilor constituie principiile de bază în punerea în aplicare a fondului. De
asemenea, fondul ar trebui să fie aplicat în modul cel mai eficient și mai ușor de utilizat.

(8)

În perioade de austeritate financiară pentru politicile Uniunii, soluționarea dificultăților economice impune un plus
de flexibilitate, măsuri organizatorice inovatoare, o mai bună utilizare a structurilor existente și coordonare între
instituțiile și agențiile Uniunii și autoritățile naționale, precum și cu țările terțe.

(9)

Se impune maximizarea impactului fondurilor UE prin mobilizarea, gruparea și valorificarea resurselor financiare
publice și private.

(10)

Ciclul de elaborare a politicilor la nivelul UE, stabilit de Consiliu la 8-9 noiembrie 2010, are ca scop abordarea
celor mai importante amenințări reprezentate de formele grave de criminalitate și de criminalitatea organizată din
Uniune într-un mod coerent și metodologic, printr-o cooperare optimă între serviciile competente. Pentru a sprijini
implementarea eficace a acestui ciclu multianual, finanțarea din cadrul instrumentului instituit prin prezentul
regulament („instrumentul”) ar trebui să utilizeze toate metodele de execuție posibile prevăzute în Regulamentul
(UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (1), inclusiv, atunci când este necesar, prin
gestiune indirectă, pentru a asigura realizarea la timp și eficientă a activităților și proiectelor.

(11)

Date fiind particularitățile juridice aplicabile titlului V din TFUE, fondul nu poate fi instituit ca un instrument
financiar unic. Prin urmare, fondul ar trebui instituit sub forma unui cadru cuprinzător pentru sprijinul financiar al
Uniunii în domeniul securității interne care include instrumentul prevăzut de prezentul regulament și instrumentul
de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului (2). Cadrul global menționat ar trebui completat prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al
Parlamentului European și al Consiliului (3).

(12)

Criminalitatea transfrontalieră, cum ar fi traficul de ființe umane și exploatarea imigrației ilegale de către organi
zațiile criminale, pot fi combătute cu eficacitate prin cooperare polițienească.

(13)

Resursele globale pentru prezentul regulament și pentru Regulamentul (UE) nr. 515/2014 stabilesc împreună
pachetul financiar aferent întregii durate a fondului și care reprezintă principala valoare de referință pentru
Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu punctul 17 din
Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind
disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (4).

(14)

Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de
bani a recunoscut faptul că lupta împotriva criminalității organizate este o provocare pentru Europa și a solicitat o
cooperare mai strânsă între statele membre în domeniul aplicării legii, deoarece combaterea eficace a criminalității
organizate reprezintă un instrument esențial pentru apărarea economiei licite împotriva activităților infracționale
tipice, cum ar fi spălarea produselor infracțiunilor.

(1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele
financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO
L 298, 26.10.2012, p. 1).
(2) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului
pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr.
574/2007/CE (a se vedea pagina 143 din prezentul Jurnal Oficial).
(3) Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale
privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și
combaterea criminalității și gestionarea crizelor (a se vedea pagina 112 din prezentul Jurnal Oficial).
(4) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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(15)

În cadrul general al Fondului, asistența financiară acordată în temeiul instrumentului ar trebui să sprijine
cooperarea polițienească, schimbul de informații și accesul la informații, prevenirea criminalității, combaterea
criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv împotriva
terorismului, a corupției, a traficului de droguri, a traficului de ființe umane și arme, a exploatării imigrației ilegale,
a exploatării sexuale a copiilor, a distribuirii de imagini cu copii abuzați și de pornografie infantilă, a criminalității
informatice și a spălării produselor infracțiunilor, protecția persoanelor și a infrastructurii critice de incidentele
legate de securitate și gestionarea eficace a riscurilor și a crizelor legate de securitate, ținând seama de politicile
comune (strategii, cicluri de elaborare a politicilor, programe și planuri de acțiune), de legislație și de cooperarea
practică.

(16)

Asistența financiară pentru aceste domenii ar trebui să sprijine în special acțiunile de promovare a operațiunilor
comune transfrontaliere, accesul la informații și schimbul de informații, schimbul celor mai bune practici, facilitarea
și securitatea comunicării și a coordonării, formarea și schimbul de personal, activitățile analitice, de monitorizare
și de evaluare, evaluările detaliate ale amenințărilor și riscurilor, în conformitate cu competențele prevăzute în
TFUE, activitățile de sensibilizare, testarea și validarea noilor tehnologii, cercetarea criminalistică, achiziționarea de
echipamente tehnice interoperabile, precum și cooperarea dintre statele membre și organismele competente ale
Uniunii, inclusiv Europol. Asistența financiară în aceste domenii ar trebui să sprijine numai acțiunile care sunt
conforme cu prioritățile și inițiativele identificate la nivelul Uniunii, în special cele care au fost aprobate de către
Parlamentul European și Consiliu.

(17)

În cadrul general al strategiei antidrog a Uniunii care sprijină o abordare echilibrată bazată pe reducerea simultană
a ofertei și a cererii, asistența financiară oferită în cadrul instrumentului ar trebui să sprijine toate acțiunile menite
să prevină și să combată traficul de droguri (reducerea ofertei), în special măsurile care vizează producerea,
fabricarea, extragerea, vânzarea, transportul, importul și exportul de droguri ilegale, inclusiv deținerea și cumpărarea
în scopul angajării în activități de trafic de droguri.

(18)

Măsurile întreprinse în țări terțe și în legătură cu aceste țări care beneficiază de sprijin în temeiul instrumentului ar
trebui adoptate în sinergie și coerență, cu alte acțiuni desfășurate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin în
cadrul instrumentelor geografice și tematice de asistență externă a Uniunii. În special, în punerea în aplicare a
acestor acțiuni, ar trebui să se aibă în vedere coerența deplină cu principiile și obiectivele generale ale acțiunii
externe și ale politicii externe a Uniunii referitoare la țara sau regiunea în cauză, principiile și valorile democratice,
libertățile și drepturile fundamentale, statul de drept și suveranitatea țărilor terțe. Măsurile nu ar trebui să fie
sprijinirea acțiunilor care au o componentă clară de dezvoltare și ar trebui să completeze, atunci când este cazul,
asistența financiară acordată prin intermediul instrumentelor de ajutor extern. Ar trebui urmărită, de asemenea,
asigurarea coerenței cu politica de ajutor umanitar a Uniunii, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a
măsurilor de urgență.

(19)

Instrumentul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și principiilor înscrise în Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale ale Uniunii.

(20)

În conformitate cu articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), instrumentul ar trebui să sprijine
activitățile care asigură protecția copiilor împotriva violenței, abuzurilor, exploatării și neglijenței. Instrumentul ar
trebui să sprijine de asemenea măsurile de protecție și de asistență acordate martorilor copii și victimelor copii, în
special copiilor neînsoțiți sau copiilor care au nevoie de tutelă.

(21)

Instrumentul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse pentru dezvoltarea cooperării dintre
Europol sau alte organisme competente ale Uniuni și statele membre, pentru atingerea obiectivelor instrumentului
în domeniul cooperării polițienești, prevenirii și combaterii criminalității și gestionării crizelor. Aceasta înseamnă,
printre altele, că la elaborarea programelor lor naționale, statele membre ar trebui să țină seama de informațiile din
bazele de date, de instrumentele analitice și de orientările operaționale și tehnice elaborate de Europol, în special
sistemul de informare al Europol (EIS), aplicația de rețea pentru schimbul securizat de informații a Europol (SIENA)
și Evaluarea UE a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată
(SOCTA).

(22)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Fondului, bugetul Uniunii alocat instrumentului ar trebui executat prin
gestiune directă și indirectă în privința acțiunilor de interes special pentru Uniune (acțiunile Uniunii), a asistenței
de urgență și a asistenței tehnice și prin gestiune partajată în ceea ce privește programele și acțiunile naționale care
necesită flexibilitate administrativă.
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(23)

În ceea ce privește resursele care se execută prin gestiune partajată, este necesar ca programele naționale ale statelor
membre să fie coerente cu prioritățile și cu obiectivele Uniunii.

(24)

Resursele alocate statelor membre în vederea executării acestora prin intermediul programelor lor naționale ar
trebui să fie stabilite de prezentul regulament și distribuite pe baza unor criterii clare, obiective și măsurabile.
Criteriile respective ar trebui să se refere la bunurile publice care trebuie protejate de către statele membre, precum
și la nivelul capacității financiare a acestora de a asigura un nivel înalt de securitate internă, cum ar fi dimensiunea
populației lor, dimensiunea teritoriului lor și produsul lor intern brut. De asemenea, deoarece SOCTA din 2013 a
subliniat importanța preponderentă a porturilor maritime și aeroporturilor ca puncte de intrare pentru organizațiile
criminale de trafic de persoane și de mărfuri ilicite, vulnerabilitățile specifice pe care le prezintă rutele criminalității
la aceste frontiere externe ar trebui reflectate în distribuirea resurselor disponibile în favoarea unor acțiuni între
prinse de statele membre prin intermediul unor criterii legate de numărul de pasageri și volumul de mărfuri care
tranzitează aeroporturile și porturile maritime internaționale.

(25)

În vederea consolidării solidarității și a partajării mai adecvate a răspunderii pentru politicile, strategiile și
programele comune ale Uniunii, statele membre ar trebui să fie încurajate să folosească partea din resursele
globale disponibile pentru programele naționale pentru a aborda prioritățile strategice ale Uniunii prezentate în
anexa I la prezentul regulament. În cazul proiectelor care abordează respectivele priorități, contribuția Uniunii la
costurile totale eligibile ar trebui majorată la 90 %, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(26)

Plafonul pentru resursele care rămân la dispoziția Uniunii ar trebui să fie complementar resurselor alocate statelor
membre pentru punerea în aplicare a programelor lor naționale. Prin aceasta se va asigura faptul că, într-un
exercițiu bugetar dat, Uniunea este în măsură să sprijine acțiunile care prezintă un interes special pentru
Uniune, ca de exemplu studii, testarea și validarea noilor tehnologii, proiecte transnaționale, colaborarea în
cadrul rețelelor și schimbul celor mai bune practici, monitorizarea aplicării legislației și politicilor relevante ale
Uniunii, precum și a acțiunilor Uniunii în țări terțe și în legătură cu aceste țări. Acțiunile sprijinite ar trebui să fie
conforme cu prioritățile identificate în strategiile, programele, planurile de acțiune și evaluările riscurilor și
amenințărilor relevante pentru Uniune.

(27)

Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului general al instrumentului, statele membre ar trebui să se asigure că
programele lor naționale includ acțiuni care abordează toate obiectivele specifice ale instrumentului și că alocarea
resurselor între obiective este proporțională cu provocările și nevoile și garantează îndeplinirea obiectivelor. În
cazul în care un program național nu abordează unul dintre obiectivele specifice sau alocarea este inferioară
procentajelor minime prevăzute în prezentul regulament, statul membru respectiv ar trebui să ofere o justificare
în cadrul programului.

(28)

În vederea consolidării capacității Uniunii de a reacționa imediat la incidentele legate de securitate sau la
amenințările nou apărute la adresa Uniunii, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență, în conformitate
cu cadrul stabilit de Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(29)

Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare
adăugată comparativ cu acțiunea individuală a statelor membre. Întrucât Uniunea este mai bine plasată decât statele
membre pentru a aborda situațiile transfrontaliere și pentru a oferi o platformă pentru abordările comune,
activitățile eligibile pentru sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie
în special la consolidarea capacităților naționale și ale Uniunii, la cooperarea și coordonarea transfrontalieră, la
colaborarea în cadrul rețelelor, la încrederea reciprocă și la schimbul de informații și a celor mai bune practici.

(30)

Pentru a completa sau a modifica dispozițiile prezentului regulament cu privire la definirea priorităților strategice
ale Uniunii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea, completarea sau eliminarea unor
priorități ale Uniunii prevăzute de prezentul regulament, care, la rândul ei, ar trebui să organizeze consultări
adecvate în cursul activității pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și redactează acte
delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și în mod adecvat a documentelor relevante
către Parlamentul European și către Consiliu.
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(31)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv pentru pregătirea actelor delegate, Comisia ar trebui
să consulte experți din toate statele membre.

(32)

Comisia ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a instrumentului, în conformitate cu dispozițiile pertinente
ale Regulamentului (UE) nr. 514/2014, printr-o serie de indicatori esențiali pentru evaluarea rezultatelor și a
efectelor. Indicatorii, inclusiv reperele relevante, ar trebui să ofere o bază minimă pentru evaluarea măsurii în
care au fost atinse obiectivele instrumentului.

(33)

Pentru a măsura realizării acestui fond, ar trebui să se instituie indicatori comuni în legătură cu fiecare dintre
obiectivele specifice ale instrumentului. Măsurarea îndeplinirii obiectivelor specifice prin intermediul indicatorilor
comuni nu face obligatorie realizarea acțiunilor legate de acești indicatori.

(34)

Decizia 2007/125/JAI a Consiliului (1) ar trebui să fie abrogată, sub rezerva dispozițiilor tranzitorii prevăzute de
prezentul regulament.

(35)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de
aplicare a legii, prevenirea și combaterea criminalității, protejarea populației și a infrastructurii critice împotriva
incidentelor legate de securitate și consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de gestionare eficientă a
riscurilor și a situațiilor de criză legate de securitate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre,
dar pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul
subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității,
astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru
realizarea obiectivelor menționate.

(36)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la TUE și la TFUE,
Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu i
se aplică.

(37)

În conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul
de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din protocolul
respectiv, Irlanda și-a notificat intenția de a participa la adoptarea și punerea în aplicare a prezentului regulament.

(38)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la
spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la TUE și la TFUE, și fără a aduce atingere articolului 4 din
protocolul respectiv, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în
temeiul acestuia și acesta nu i se aplică.

(39)

Se impune alinierea duratei de aplicare a prezentului regulament cu cea a Regulamentului (UE, Euratom) nr.
1311/2013 al Consiliului (2). Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2014,

(1) Decizia 2007/125/JAI a Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general
„Securitate și protecția libertăților”, a programului specific „Prevenirea și combaterea infracționalității” (JO L 58, 24.2.2007, p. 7).
(2) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Scopul și domeniul de aplicare
(1)
Prezentul regulament instituie instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și
combaterea criminalității și gestionarea crizelor („instrumentul”), în cadrul Fondului pentru securitate internă („fondul”).

În corelație cu Regulamentul (UE) nr. 515/2014, prezentul regulament instituie fondul pentru perioada 1 ianuarie 201431 decembrie 2020.

(2)

Prezentul regulament stabilește:

(a) obiectivele, acțiunile eligibile și prioritățile strategice pentru sprijinul financiar care se acordă în temeiul instrumen
tului;

(b) cadrul general pentru punerea în aplicare a acțiunilor eligibile;

(c) resursele puse la dispoziție în temeiul instrumentului pentru perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020 și
repartizarea acestora.

(3)

Prezentul regulament prevede aplicarea normelor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 514/2014.

(4)
Instrumentul nu se aplică aspectelor care intră sub incidența Programului Justiție, astfel cum este prevăzut de
Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Cu toate acestea, sub incidența instru
mentului pot intra acțiuni care urmăresc încurajarea cooperării dintre autoritățile judiciare și autoritățile de aplicare a legii.

(5)
Se urmăresc sinergiile, consecvența și complementaritatea cu alte instrumente financiare relevante ale Uniunii, cum
ar fi mecanismul de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a
Consiliului (2), Orizont 2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliu
lui (3), cel de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății instituit prin Regulamentul (UE) nr. 282/2014
al Parlamentului European și al Consiliului (4), Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și instrumentele de ajutor extern,
și anume instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parla
mentului European și al Consiliului (5), instrumentul european de vecinătate instituit prin Regulamentul (UE) nr.
232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (6), instrumentul de cooperare pentru dezvoltare instituit prin
(1) Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a programului
„Justiție” pentru perioada 2014-2020 (JO L 354, 28.12.2013, p. 73).
(2) Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă
al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).
(3) Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programuluicadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013,
p. 104).
(4) Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea celui de al treilea
program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1350/2007/CE (JO L 86, 21.3.2014,
p. 1).
(5) Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de
asistență pentru preaderare (IPA II) (JO L 77, 15.3.2014, p. 11).
(6) Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a instrumentului
european de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27).
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Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (1), instrumentul de parteneriat pentru
cooperarea cu țările terțe instituit prin Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (2),
instrumentul european de finanțare pentru democrație și drepturile omului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 235/2014
al Parlamentului European și al Consiliului (3) și instrumentul care contribuie la stabilitate și pace instituit prin Regula
mentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Acțiunile finanțate în temeiul prezentului
regulament nu beneficiază de asistență financiară pentru același scop din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.
Articolul 2
Definiții
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
(a) „cooperare polițienească” înseamnă măsuri specifice și tipuri de cooperare care implică toate autoritățile competente
ale statelor membre menționate la articolul 87 din TFUE;
(b) „schimbul de informații și accesul la informații” înseamnă colectarea, stocarea, prelucrarea, analizarea și schimbul,
realizate în condiții sigure, de informații relevante pentru autoritățile menționate la articolul 87 din TFUE în legătură
cu prevenirea, identificarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor, în special a celor legate de criminalitatea
transfrontalieră, gravă și organizată;
(c) „prevenirea criminalității” înseamnă toate măsurile care vizează reducerea sau care contribuie în alt mod la reducerea
criminalității și a sentimentului de nesiguranță al cetățenilor, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (2) din
Decizia 2009/902/JAI a Consiliului (5);
(d) „criminalitate organizată” înseamnă un comportament pasibil de pedeapsă legat de participarea la o organizație
criminală, definită în Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (6);
(e) „terorism” înseamnă oricare dintre faptele și infracțiunile săvârșite cu intenție astfel cum sunt definite în Decizia-cadru
2002/475/JAI a Consiliului (7).
(f) „gestionarea riscurilor și a crizelor” înseamnă orice măsură referitoare la evaluarea, prevenirea, pregătirea și gestionarea
consecințelor terorismului, a criminalității organizate și a altor riscuri legate de securitate;
(g) „prevenire și pregătire” înseamnă orice măsură care are drept scop prevenirea și/sau reducerea riscurilor legate de
eventualele atacuri teroriste sau de alte incidente legate de securitate;
(h) „gestionarea consecințelor” înseamnă coordonarea eficace a acțiunilor adoptate la nivel național și/sau la nivelul
Uniunii pentru a răspunde la un atac terorist sau alt incident legat de securitate și a reduce impactul acestora;
(i) „infrastructură critică” înseamnă un element, o rețea, un sistem sau o parte din acestea care este esențială pentru
menținerea funcțiilor vitale ale societății, a sănătății, siguranței, securității și bunăstării economice sau sociale a
cetățenilor și a cărei deteriorare sau distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru sau în Uniune
din cauză că menținerea acestor funcții ar fi imposibilă;
(1) Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de
finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 (JO L 77, 15.3.2014, p. 44).
(2) Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a instrumentului de
parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (JO L 77, 15.3.2014, p. 77).
(3) Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de
finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (JO L 77, 15.3.2014, p. 85).
(4) Regulamentul (UE) nr. 230/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument care
contribuie la stabilitate și pace (JO L 77, 15.3.2014, p. 1).
(5) Decizia 2009/902/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de instituire a unei rețele europene de prevenire a criminalității (EUCPN)
și de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI (JO L 321, 8.12.2009, p. 44).
(6) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008,
p. 42).
(7) Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).
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(j) „situație de urgență” înseamnă orice incident de securitate sau amenințare nou apărută care are sau care ar putea avea
un impact negativ semnificativ asupra securității persoanelor în unul sau mai multe state membre.
Articolul 3
Obiective
(1)

Obiectivul general al instrumentului este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

(2)
În cadrul obiectivului general prevăzut la alineatul (1), în conformitate cu prioritățile identificate în strategiile,
ciclurile de elaborare a politicilor, programele, evaluările amenințărilor și riscurilor Uniunii, instrumentul contribuie la
următoarele obiective specifice:
(a) prevenirea criminalității și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității
organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și alte
autorități naționale din statele membre, inclusiv cu Europol sau cu alte organisme competente ale Uniunii, și cu
organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale relevante;
(b) consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a gestiona eficace riscurile și situațiile de criză legate de
securitate, de a se pregăti și a proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor
incidente legate de securitate.
Îndeplinirea obiectivelor specifice ale instrumentului este evaluată în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 514/2014, pe baza unor indicatori comuni stabiliți în anexa II la prezentul regulament și a
unor indicatori specifici fiecărui program, incluși în programele naționale.
(3)
În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alineatele (1) și (2), instrumentul contribuie la realizarea următoarelor
obiective operaționale:
(a) promovarea și dezvoltarea măsurilor de consolidare a capacității statelor membre de prevenire a criminalității și de
combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a
terorismului, în special prin parteneriate de tip public-privat, schimbul de informații și a celor mai bune practici, acces
la date, tehnologii interoperabile, statistică comparată și criminologie aplicată, comunicații publice și acțiuni de
sensibilizare;
(b) promovarea și dezvoltarea coordonării administrative și operaționale, a cooperării, a înțelegerii reciproce și a
schimbului de informații între autoritățile de aplicare a legii din statele membre, alte autorități naționale, Europol
sau alte organisme relevante ale Uniunii și, după caz, cu organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale;
(c) promovarea și dezvoltarea schemelor de instruire, inclusiv privind competențele tehnice și profesionale și cunoașterea
obligațiilor în materie de respectare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în implementarea politicilor
europene de formare, inclusiv prin programe speciale de schimb în domeniul aplicării legii Uniunii, în vederea
promovării unei veritabile culturi europene în domeniul judiciar și al aplicării legii;
(d) promovarea și dezvoltarea măsurilor, garanțiilor, mecanismelor și bunelor practici pentru identificarea rapidă,
protecția și sprijinirea martorilor și a victimelor infracționalității, inclusiv a victimelor terorismului, în special
măsuri de protecție și asistență a martorilor copii și a victimelor copii, îndeosebi a copiilor neînsoțiți sau a
copiilor care au nevoie de tutelă;
(e) măsuri de consolidare a capacității administrative și operaționale a statelor membre de protejare a infrastructurii critice
în toate sectoarele activității economice, inclusiv prin parteneriate de tip public-privat și prin condiții mai bune de
coordonare, cooperare, schimb și diseminare de know-how și experiență în cadrul Uniunii și cu țările terțe relevante;
(f) conexiuni sigure și a coordonării eficiente între participanții la sistemele sectoriale de alertă rapidă și la cooperarea în
caz de situații de criză la nivelul Uniunii și la nivel național, inclusiv centre de criză pentru a permite elaborarea
rapidă a unor evaluări cuprinzătoare și exacte în situații de criză, coordonarea măsurilor de răspuns și împărtășirea
informațiilor din surse deschise, a informațiilor confidențiale și clasificate;
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(g) măsuri de consolidare a capacității administrative și operaționale a statelor membre și a Uniunii în vederea dezvoltării
de evaluări cuprinzătoare ale amenințărilor și riscurilor, care să se bazeze pe dovezi și să respecte prioritățile și
inițiativele identificate la nivelul Uniunii, în special cele care au fost aprobate de Parlamentul European și de Consiliu,
pentru a permite Uniunii să dezvolte abordări integrate pe baza aprecierilor comune și împărtășite în situații de criză
și în vederea consolidării înțelegerii reciproce a diverselor definiții privind nivelurile de amenințare stabilite de statele
membre și de țările partenere.

(4)

Instrumentul contribuie, de asemenea, la finanțarea asistenței tehnice la inițiativa statelor membre și a Comisiei.

(5)
Acțiunile finanțate în cadrul instrumentului sunt puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale
și a demnității umane. În mod deosebit, acțiunile respectă dispozițiile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
normele Uniunii privind protecția datelor și Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale (CEDO).

În special, ori de câte ori este posibil, statele membre acordă o atenție deosebită acțiunilor pentru ajutorarea și protejarea
persoanelor vulnerabile, în special a copiilor și a minorilor neînsoțiți.

Articolul 4
Acțiuni eligibile în cadrul programelor naționale
(1)
Având în vedere obiectivele menționate la articolul 3 din prezentul regulament, din perspectiva concluziilor
acceptate ale dialogului de politică, conform articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 și în conformitate cu
obiectivele programului național menționat la articolul 7 din prezentul regulament, instrumentul susține acțiunile din
statele membre, în special cele cuprinse în următoarea listă:

(a) acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării dintre autoritățile de aplicare a legii, inclusiv cu și
între organismele competente ale Uniunii, în special Europol și Eurojust, echipe comune de anchetă și orice altă formă
de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile;

(b) proiecte care promovează colaborarea în rețea, parteneriatele de tip public-privat, încrederea, înțelegerea și învățarea
reciproce, identificarea, schimbul și diseminarea de know-how, experiență și a celor mai bune practici, împărtășirea
informațiilor, acțiuni comune de conștientizare și prognoză, planificarea de contingență și interoperabilitatea;

(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv studii și evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului, care
se bazează pe dovezi și respectă prioritățile și inițiativele identificate la nivelul Uniunii, în special cele care au fost
aprobate de către Parlamentul European și Consiliu;

(d) activități de conștientizare, difuzare și comunicare;

(e) achiziționarea și mentenanța sistemelor informatice de la nivelul Uniunii și de la nivel național care contribuie la
realizarea obiectivelor prezentului regulament și/sau actualizarea în continuare a sistemelor informatice și a echipa
mentelor tehnice, inclusiv testarea compatibilității sistemelor, a instalațiilor de securitate, a infrastructurilor, a
incintelor și a sistemelor conexe, în special a sistemelor de tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și a
componentelor acestora, inclusiv în scopul cooperării europene în domeniul securității informatice și al criminalității
informatice, în special cu Centrul European de Combatere a Criminalității Informatice;

(f) schimburi, formare și educație pentru personalul și experții autorităților relevante, inclusiv formare lingvistică și
exerciții sau programe comune;

(g) măsuri de desfășurare, transferare, testare și validare a noilor metodologii sau tehnologii, inclusiv a proiectelor-pilot și
a măsurilor ulterioare aferente proiectelor de cercetare din domeniul securității finanțate de Uniune.
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(2)
În cadrul obiectivelor definite la articolul 3, instrumentul poate sprijini, de asemenea, următoarele acțiuni referitoare
la țările terțe și întreprinse în aceste țări:
(a) acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării dintre autoritățile de aplicare a legii, inclusiv echipe
comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de
informații și tehnologii interoperabile;
(b) colaborarea în rețea, încrederea, înțelegerea și învățarea reciproce, identificarea, schimbul și diseminarea de know-how,
experiență și cele mai bune practici, împărtășirea informațiilor, acțiuni comune de conștientizare și prognoză, plani
ficarea de contingență și interoperabilitatea;
(c) schimburi, formare și educație pentru personalul și experții autorităților relevante
Comisia și statele membre, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, asigură coordonarea acțiunilor întreprinse
în țările terțe și referitoare la țările terțe în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
CAPITOLUL II
CADRUL FINANCIAR ȘI DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 5
Resurse globale și punerea în aplicare
(1)
Resursele globale alocate pentru punerea în aplicare a instrumentului se ridică la 1 004 milioane EUR în prețuri
curente.
(2)

Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

(3)

Resursele globale se execută prin următoarele mijloace:

(a) programe naționale, în conformitate cu articolul 7;
(b) acțiuni ale Uniunii, în conformitate cu articolul 8;
(c) asistență tehnică, în conformitate cu articolul 9;
(d) asistență de urgență, în conformitate cu articolul 10.
(4)
Bugetul alocat în temeiul instrumentului acțiunilor Uniunii menționate la articolul 8 din prezentul regulament,
asistenței tehnice menționate la articolul 9 din prezentul regulament și asistenței de urgență menționate la articolul 10 din
prezentul regulament se execută prin gestiune directă și, respectiv, prin gestiune indirectă, în conformitate cu articolul 58
alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (c) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului.
Bugetul alocat programelor naționale menționate la articolul 7 din prezentul regulament se execută prin gestiune partajată
în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.
(5)
Fără a aduce atingere prerogativelor Parlamentului European și Consiliului, resursele globale se utilizează după cum
urmează:
(a) 662 de milioane EUR pentru programele naționale ale statelor membre;
(b) 342 de milioane EUR pentru acțiunile Uniunii, pentru asistența de urgență și asistența tehnică, la inițiativa Comisiei.
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Fiecare stat membru alocă sumele pentru programele naționale prevăzute în anexa III după cum urmează:

(a) cel puțin 20 % pentru acțiuni legate de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera
(a); și
(b) cel puțin 10 % pentru acțiunile legate de obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera
(b).
Statele membre pot să devieze de la aceste procente minime, cu condiția să explice în programele naționale motivele
pentru care alocarea de resurse sub acest nivel nu pune în pericol îndeplinirea obiectului respectiv. Explicația în cauză va
fi evaluată de Comisie în contextul aprobării de către aceasta a programelor naționale menționate la articolul 7 alineatul
(2).
(7)
Împreună cu resursele globale stabilite pentru Regulamentul (UE) nr. 515/2014, resursele globale disponibile pentru
prezentul instrument stabilite la alineatul (1) din prezentul articol constituie pachetul financiar pentru fond și reprezintă
principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul
punctului 17 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind din 2 decembrie
2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și
buna gestiune financiară.
Articolul 6
Resurse pentru acțiuni eligibile în statele membre
(1)

Suma de 662 de milioane EUR se alocă statelor membre după cum urmează:

(a) 30 % proporțional cu dimensiunea totală a populației lor;
(b) 10 % proporțional cu dimensiunea teritoriului lor;
(c) 15 % proporțional cu numărul călătorilor și 10 % cu volumul de mărfuri (în tone) care tranzitează aeroporturile și
porturile maritime internaționale;
(d) 35 % invers proporțional cu produsul intern brut (standardul puterii de cumpărare pe cap de locuitor).
(2)
Cifrele de referință pentru datele menționate la alineatul (1) sunt cele mai recente statistici elaborate de Comisie
(Eurostat) pe baza datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Data de referință este 30 iunie
2013. Alocările pentru programele naționale calculate pe baza criteriilor menționate la alineatul (1) sunt prevăzute în
anexa III.
Articolul 7
Programe naționale
(1)
Programul național care trebuie pregătit în temeiul instrumentului și cel care trebuie pregătit în temeiul Regula
mentului (UE) nr. 515/2014 se propun Comisiei sub forma unui program național unic pentru fond, în conformitate cu
articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
(2)
În cadrul programelor naționale care urmează a fi examinate și aprobate de Comisie în conformitate cu articolul 14
din Regulamentul (UE) nr. 514/2014, statele membre, în cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 din prezentul
regulament, urmăresc în special prioritățile strategice ale Uniunii enumerate în anexa I la prezentul regulament, ținând
cont de rezultatul dialogului menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Statele membre utilizează cel
mult 8 % din cuantumul total alocat programului național pentru mentenanța sistemelor informatice naționale și ale
Uniunii care contribuie la realizarea obiectivelor prezentului regulament și cel mult 8 % pentru acțiunile referitoare la
țările terțe și întreprinse în aceste țări care pun în aplicare prioritățile strategice ale Uniunii enumerate în anexa I la
prezentul regulament.
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(3)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 11 cu scopul de a modifica, adăuga
sau elimina priorități strategice ale Uniunii enumerate în anexa I la prezentul regulament.
Articolul 8
Acțiunile Uniunii
(1)
La inițiativa Comisiei, instrumentul poate fi utilizat pentru finanțarea acțiunilor transnaționale sau a acțiunilor de
interes special pentru Uniune („acțiunile Uniunii”) privind obiectivele generale, specifice și operaționale menționate la
articolul 3.
(2)
Pentru a beneficia de finanțare, acțiunile Uniunii trebuie să fie conforme cu prioritățile și inițiativele identificate la
nivelul Uniunii, în special cele aprobate de Parlamentul European și Consiliu, în strategiile, ciclurile de elaborare a
politicilor, programele și evaluările amenințărilor și riscurilor relevante ale Uniunii și să susțină în special:
(a) activități de pregătire și de monitorizare, administrative și tehnice și crearea unui mecanism de evaluare necesar pentru
punerea în aplicare a politicilor privind cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea infracționalității și
gestionarea crizelor;
(b) proiecte transnaționale care implică două sau mai multe state membre sau cel puțin un stat membru și o țară terță;
(c) activități analitice, de monitorizare și evaluare, inclusiv evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului, care se
bazează pe dovezi și respectă prioritățile și inițiativele identificate la nivelul Uniunii și în special cele care au fost
aprobate de către Parlamentul European și Consiliu, precum și proiecte de monitorizare a punerii în aplicare a
legislației Uniunii și a obiectivelor de politică ale Uniunii în statele membre;
(d) proiecte care promovează colaborarea în rețea, parteneriatele de tip public-privat, încrederea, înțelegerea și învățarea
reciproce, identificarea și diseminarea celor mai bune practici și abordări inovatoare la nivelul Uniunii, programe de
formare profesională și de schimburi;
(e) proiecte care susțin dezvoltarea de instrumente metodologice, în special instrumente statistice, metode și indicatori
comuni;
(f) achiziționarea, mentenanța și/sau actualizarea în continuare a echipamentelor tehnice, expertizei, instalațiilor de
securitate, infrastructurilor, incintelor conexe și a sistemelor, în special a sistemelor TIC și a componentelor
acestora la nivelul Uniunii, inclusiv în scopul cooperării europene în domeniul securității informatice și criminalității
informatice, în special cu Centrul European de Combatere a Criminalității Informatice;
(g) proiecte de consolidare a conștientizării cu privire la politicile și obiectivele Uniunii în rândul persoanelor interesate și
a publicului larg, inclusiv comunicarea instituțională privind prioritățile politice ale Uniunii;
(h) proiecte cu un grad ridicat de inovare care dezvoltă noi metode și/sau care lansează noi tehnologii cu potențial de
transfer în alte state membre, în special proiecte care au ca obiectiv testarea și validarea rezultatelor proiectelor de
cercetare în materie de securitate finanțate de Uniune;
(i) studii și proiecte-pilot;
(3)
În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3, instrumentul sprijină, de asemenea, acțiunile referitoare la țările
terțe și întreprinse în aceste țări, în special următoarele acțiuni:
(a) acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării dintre autoritățile de aplicare a legii și, după caz,
organizațiile internaționale, inclusiv echipe comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună trans
frontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile;
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(b) colaborarea în rețea, încrederea, înțelegerea și învățarea reciproce, identificarea, schimbul și diseminarea de know-how,
experiență și a celor mai bune practici, împărtășirea informațiilor, acțiuni comune de sensibilizare și prognoză,
planificarea de contingență și interoperabilitatea;
(c) achiziționarea, mentenanța și/sau actualizarea în continuare a echipamentelor tehnice, inclusiv a sistemelor TIC și a
componentelor acestora;
(d) schimburi, formare și educație pentru personalul și experții autorităților relevante, inclusiv formare lingvistică;
(e) activități de conștientizare, difuzare și comunicare;
(f) evaluări ale amenințărilor, riscurilor și impactului;
(g) studii și proiecte-pilot.
(4)

Acțiunile Uniunii sunt puse în aplicare în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
Articolul 9
Asistență tehnică

(1)
La inițiativa și/sau în numele Comisiei, instrumentul poate contribui anual cu până la 800 000 EUR la asistența
tehnică aferentă Fondului, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
(2)
La inițiativa unui stat membru, instrumentul poate finanța activități de asistență tehnică în conformitate cu
articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014. Contravaloarea destinată asistenței tehnice nu poate depăși, pentru
perioada 2014-2020, 5 % din suma totală alocată unui stat membru plus 200 000 EUR.
Articolul 10
Asistența de urgență
(1)
Instrumentul oferă asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în situații de urgență, astfel
cum sunt definite la articolul 2 litera (j).
(2)

Asistența de urgență este pusă în aplicare în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.
CAPITOLUL III
DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11
Exercitarea delegării de competențe
(1)

Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de
șapte ani de la 21 mai 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte
de încheierea perioadei de șapte ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit pentru o perioadă de trei ani, cu
excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de
încheierea fiecărei perioade de șapte ani.
(3)
Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (3) poate fi revocată oricând de Parlamentul European
sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia
produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
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De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul
European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul
European și Consiliu sau în cazul în care, înainte expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au
informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.

Articolul 12
Aplicabilitatea Regulamentului (UE) nr. 514/2014
Dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 se aplică instrumentului.

Articolul 13
Abrogare
Decizia 2007/125/JAI se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.

Articolul 14
Dispoziții tranzitorii
(1)
Prezentul regulament nu afectează continuarea sau modificarea proiectelor, inclusiv anularea lor totală sau parțială,
până la data închiderii acestora sau a asistenței financiare aprobate de către Comisie în temeiul Deciziei 2007/125/JAI sau
al oricărui alt act legislativ care se aplică asistenței respective la data de 31 decembrie 2013.

(2)
Atunci când adoptă decizii privind cofinanțarea în temeiul instrumentului, Comisia ia în considerare măsurile care
au fost adoptate pe baza Deciziei 2007/125/JAI înainte de 20 mai 2014 și care au repercusiuni financiare pe perioada
care face obiectul cofinanțării.

(3)
Sumele angajate pentru cofinanțare aprobate de Comisie în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2014 pentru
care documentele necesare închiderii operațiunilor nu au fost trimise Comisiei până la expirarea termenului-limită pentru
înaintarea raportului final sunt dezangajate automat de către Comisie până la 31 decembrie 2017, având ca efect
rambursarea sumelor plătite în mod necuvenit.

Sumele aferente operațiunilor care au fost suspendate ca urmare a unor proceduri judiciare sau a unor căi de atac
administrative cu efect suspensiv nu sunt luate în considerare la calcularea sumelor care vor fi dezangajate în mod
automat.

(4)
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 decembrie 2015, o evaluare ex post a Deciziei
2007/125/JAI privind perioada 2007-2013.

Articolul 15
Reexaminare
Parlamentul European și Consiliul reexaminează, pe baza unei propuneri a Comisiei, prezentul regulament până la data de
30 iunie 2020.
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Articolul 16
Intrare în vigoare și aplicare
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele
membre în conformitate cu tratatele.
Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Președintele

Președintele

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ANEXA I
Lista priorităților strategice ale Uniunii menționate la articolul 7 alineatul (2)

— Măsuri de prevenire a tuturor tipurilor de criminalitate și de combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor
grave de criminalitate și a criminalității organizate, în special proiecte de punere în aplicare a ciclurilor relevante de
elaborare a politicilor, de combatere a traficului de droguri, a traficului de persoane, a exploatării sexuale a copiilor și
proiecte de identificare și dezmembrare a rețelelor infracționale, de consolidare a capacităților de combatere a
corupției, de protejare a economiei împotriva infiltrărilor de natură infracțională și de reducere a stimulentelor
financiare prin sechestrarea, înghețarea și confiscarea bunurilor obținute din activități infracționale.
— Măsuri de prevenire și combatere a criminalității informatice și având ca scop creșterea gradului de securitate pentru
cetățeni și întreprinderi în mediul informatic, în special proiecte de consolidare a capacității de asigurare a aplicării
legii și a capacității sistemului judiciar, proiecte care să asigure colaborarea în cadrul sectorului în vederea responsa
bilizării și protejării cetățenilor și proiecte de îmbunătățire a capacităților pentru a face față atacurilor informatice.
— Măsuri de prevenire și combatere a terorismului și de combatere a radicalizării și a recrutării teroriștilor, în special
proiecte care să permită comunităților să elaboreze la nivel local abordări și politici de prevenire, proiecte care să
permită autorităților competente să împiedice accesul teroriștilor la fonduri și materiale și să urmărească tranzacțiile
lor, proiecte de protejare a transportului de călători și de marfă, precum și proiecte de consolidare a securității în ceea
ce privește explozivii și materialele chimice, biologice, radiologice și nucleare.
— Măsuri menite să sporească capacitatea administrativă și operațională a statelor membre de protejare a infrastructurii
critice în toate sectoarele economice, inclusiv cele reglementate de Directiva 2008/114/CE a Consiliului (1), în special
proiecte de promovare a parteneriatelor de tip public-privat, pentru a crea un climat de încredere și pentru a facilita
cooperarea, coordonarea, planificarea de contingență, precum și schimbul și diseminarea de informații și a celor mai
bune practici în rândul participanților din sectorul public și privat.
— Măsuri care să asigure o mai mare reziliență a Uniunii la crize și la catastrofe, în special proiecte de promovare a
dezvoltării unei politici coerente a Uniunii în domeniul gestionării riscurilor care să coreleze evaluările amenințărilor și
riscurilor cu procesul decizional, precum și proiecte care să sprijine răspunsul eficace și coordonat la criză, prin
corelarea capacităților existente (sectoriale) cu centrele cu experiență și centrele de conștientizare cu privire la o
anumită situație, inclusiv cele pentru sănătate, protecție civilă și terorism.
— Măsuri care vizează realizarea unui parteneriat mai strâns între Uniune și țările terțe (în special țările situate la
frontierele sale externe) și elaborarea și implementarea unor programe operaționale de acțiune pentru realizarea
priorităților strategice ale Uniunii menționate mai sus.

(1) Directiva 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea și desemnarea infrastructurilor critice europene și
evaluarea necesității de îmbunătățire a protecției acestora (JO L 345, 23.12.2008, p. 75).
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ANEXA II
Lista indicatorilor comuni pentru măsurarea obiectivelor specifice

(a) Prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate,
inclusiv a terorismului, și consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii din statele
membre și cu țările terțe relevante.
(i) Numărul de echipe comune de anchetă și de proiecte operaționale în cadrul Platformei multidisciplinare europene
împotriva amenințărilor infracționale sprijinite de instrument, inclusiv statele membre și autoritățile participante.
În cadrul rapoartelor anuale de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014,
acest indicator poate fi defalcat în subcategorii, după cum urmează:
— lider (stat membru);
— parteneri (state membre);
— autorități participante;
— agenția participantă din cadrul UE (Eurojust, Europol), dacă este cazul.
(ii) Numărul de angajați din cadrul autorităților de aplicare a legii care au fost formați în legătură cu aspecte
transfrontaliere cu ajutorul instrumentului și durata formării (persoane-zile).
În cadrul rapoartelor anuale de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014,
acest indicator poate fi defalcat în subcategorii, după cum urmează:
— după tipul de infracțiuni (menționate la articolul 83 din TFUE): terorismul, traficul de persoane și exploatarea
sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția,
contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată; sau
— după domeniul orizontal de aplicare a legii: schimburi de informații și cooperare operațională.
(iii) Numărul și valoarea financiară a proiectelor din domeniul prevenirii criminalității.
În cadrul rapoartelor anuale de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014,
acest indicator este defalcat în subcategorii, după tipul de infracțiuni (menționate la articolul 83 din TFUE):
terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit
de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea
organizată.
(iv) Numărul de proiecte sprijinite de instrument destinate să îmbunătățească schimbul de informații din domeniul
aplicării legii care au legătură cu sistemele de date, registrele și instrumentele de comunicare ale Europol.
În cadrul rapoartelor anuale de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014,
acest indicator este defalcat în subcategorii, după tipul de infracțiuni (menționate la articolul 83 din TFUE):
încărcări de date, extinderea accesului la SIENA, proiecte destinate să îmbunătățească intrările din fișierele de lucru
pentru analize etc.
(b) Consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a gestiona eficace riscurile și situațiile de criză legate de
securitate, de a se pregăti și a proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor
incidente legate de securitate.
(i) Numărul de instrumente instituite și/sau actualizate cu ajutorul instrumentului pentru a facilita protecția de către
statele membre a infrastructurii critice din toate sectoarele economiei.
(ii) Numărul de proiecte legate de evaluarea și gestionarea riscurilor din domeniul securității interne sprijinite de
instrument.
(iii) Numărul de reuniuni la nivel de experți, grupuri de lucru, seminarii, conferințe, publicații, site-uri de internet și
consultații (online) organizate cu ajutorul instrumentului.
În cadrul rapoartelor anuale de punere în aplicare prevăzute la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014,
acest indicator se va defalca în subcategorii ca de exemplu:
— legate de protecția infrastructurii critice; sau
— legate de gestionarea riscurilor și a situațiilor de criză.
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ANEXA III
Cifre pentru programele naționale

FSI – Poliție – Cuantumurile pentru programele naționale
Teritoriu (km2)

(2013)

(2012)

aer (2012)

30 %

10 %

15 %

# pasageri
mare (2011)

# tone de mărfuri
Total

aer (2012)

mare (2011)

PIB/locuitor (EUR)

Total

Alocări

RO

Populația (persoane)

(2012)

SM

Număr

Alocare

Număr

Alocare

10 %
Numere

Alocare

35 %
Numere

Alocare

Număr

Factor

2014-2020
Alocare

8 488 511

3 845 782

83 879

1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

5 066 698

30 528

480 917

8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

232 789 000

233 857 434

4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

7 282 041

3 299 182

110 900

1 747 038

1 705 825

0

1 705 825

659 561

18 536

25 185 000

25 203 536

533 344

5 400 112,33

25 763 168

32 002 293

CY

862 011

390 540

9 251

145 734

1 587 211

107 000

1 694 211

655 071

28 934

6 564 000

6 592 934

139 516

20 500

29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

1 242 401

3 689 113

0

3 689 113

1 426 404

58 642

0

58 642

1 241

14 500

41,83

9 594 559

17 029 012

DE

82 020 688

37 160 068

357 137

5 626 095

66 232 970

1 146 000

67 378 970 26 052 237

4 448 191

296 037 000

300 485 191

6 358 712

32 299

18,78

4 307 288

79 504 401

EE

1 286 479

582 849

45 227

712 475

466 960

61 000

204 137

23 760

48 479 000

48 502 760

1 026 390

12 700

47,76

10 954 418

13 480 269

ES

46 006 414

20 843 540

505 991

7 971 031

24 450 017

3 591 000

28 041 017 10 842 125

592 192

398 332 000

398 924 192

8 441 827

22 700

26,72

6 128 683

54 227 207

FI

5 426 674

2 458 594

338 432

5 331 428

3 725 547

250 000

1 537 155

195 622

115 452 000

115 647 622

2 447 275

35 600

17,04

3 907 896

15 682 348

FR

65 633 194

29 735 595

632 834

9 969 228

48 440 037

906 000

49 346 037 19 079 761

1 767 360

322 251 000

324 018 360

6 856 709

31 100

19,50

4 473 348

70 114 640

GR

11 290 067

5 115 047

131 957

2 078 760

5 992 242

66 000

6 058 242

2 342 434

72 187

135 314 000

135 386 187

2 864 972

17 200

35,27

8 088 437

20 489 650

HR

4 398 150

1 992 614

87 661

1 380 951

4 526 664

5 000

4 531 664

1 752 179

6 915

21 862 000

21 868 915

462 779

10 300

58,89

13 506 904

19 095 426

HU

9 906 000

4 487 985

93 024

1 465 432

1 327 200

0

1 327 200

513 165

61 855

0

61 855

1 309

9 800

61,90

14 196 032

20 663 922

IE

4 582 769

2 076 257

69 797

1 099 534

3 139 829

0

3 139 829

1 214 022

113 409

45 078 000

45 191 409

956 317

35 700

16,99

3 896 950

9 243 080

59 394 207

26 908 977

301 336

4 747 041

21 435 519

1 754 000

23 189 519

8 966 282

844 974

499 885 000

500 729 974 10 596 188

25 700

23,60

5 413 273

56 631 761

2 971 905

1 346 443

65 300

1 028 692

504 461

0

504 461

195 051

15 425

42 661 000

11 000

55,15

12 647 374

16 120 656

CH

DK
527 960

3 975 547
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42 676 425

903 096
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IT

Teritoriu (km2)

(2013)

(2012)

aer (2012)

30 %

10 %

15 %

# pasageri
mare (2011)

# tone de mărfuri
Total

aer (2012)

mare (2011)

PIB/locuitor (EUR)

Total

Alocări

(2012)

SM

Număr

Alocare

Număr

Alocare

10 %
Numere

Alocare

35 %
Numere

Alocare

Număr

Factor

20.5.2014

Populația (persoane)

2014-2020
Alocare

537 039

243 309

2 586

40 738

365 944

0

365 944

141 493

615 287

0

615 287

13 020

83 600

7,26

1 664 128

2 102 689

LV

2 017 526

914 055

64 562

1 017 066

1 465 671

676 000

2 141 671

828 082

31 460

67 016 000

67 047 460

1 418 824

10 900

55,65

12 763 405

16 941 431

MT

421 230

190 841

316

4 978

335 863

0

335 863

129 862

16 513

5 578 000

5 594 513

118 388

16 300

37,21

8 535 037

8 979 107

NL

16 779 575

7 602 108

41 540

654 399

23 172 904

0

23 172 904

8 959 858

1 563 499

491 695 000

493 258 499 10 438 081

35 800

16,94

3 886 065

31 540 510

38 533 299

17 457 791

312 679

4 925 731

4 219 070

9 000

4 228 070

1 634 793

68 306

57 738 000

57 806 306

1 223 267

9 900

61,27

14 052 637

39 294 220

PT

10 487 289

4 751 342

92 212

1 452 643

5 534 972

0

5 534 972

2 140 110

116 259

67 507 000

67 623 259

1 431 008

15 600

38,88

8 918 020

18 693 124

RO

21 305 097

9 652 429

238 391

3 755 444

1 239 298

0

1 239 298

479 177

28 523

38 918 000

38 946 523

824 166

6 200

97,84

22 438 889

37 150 105

SE

9 555 893

4 329 367

438 576

6 909 023

5 757 921

1 320 000

7 077 921

2 736 695

144 369

181 636 000

181 780 369

3 846 742

43 000

14,11

3 235 375

21 057 201

SI

2 058 821

932 764

20 273

319 367

513 394

0

513 394

198 505

9 015

16 198 000

16 207 015

342 964

17 200

35,27

8 088 437

9 882 037

SK

5 410 836

2 451 419

49 036

772 480

330 166

0

330 166

127 659

20 894

0

20 894

442

13 200

45,95

10 539 478

13 891 478

RO

LU

NO
PL

Total
Cota bugetară
alocată

438 355 190 198 600 000 4 202 290 66 200 000 246 928 853
198 600 000

66 200 000

9 891 000 256 819 853 99 300 000 12 150 336 3 116 175 000 3 128 325 336 66 200 000 606 599
99 300 000

66 200 000

1 010 231 700 000 662 000 000
231 700 000 662 000 000
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