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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

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 intrat în 

vigoare la 21 mai 2014 și a devenit aplicabil la 1 ianuarie 2014
1
. 

De asemenea, 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, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, 

prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor a intrat în vigoare la 21 mai 

2014 și a devenit aplicabil la 1 ianuarie 2014
2
. În temeiul articolului 19 din Regulamentul 

(UE) nr. 515/2014, dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 514/2014 se aplică Instrumentului de 

sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă 

(denumit în continuare „FSI - Frontiere și vize”). 

Scopul FSI - Frontiere și vize este de a institui un mecanism de solidaritate care să prevadă în 

cazul statelor participante norme europene comune privind controlul la frontierele externe, în 

interes reciproc și în nume reciproc. FSI - Frontiere și vize va contribui la îndeplinirea unui 

obiectiv-cheie al acquis-ului Schengen, și anume la asumarea în comun a responsabilității 

asigurării unui „control eficace, de înalt nivel și uniform la frontierele lor externe”, astfel cum 

se prevede la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/399 al Parlamentului European și 

al Consiliului
3
. Prin urmare, acesta constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. 

Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 prevede participarea la 

instrument a țărilor asociate la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen 

în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv și încheierea de acorduri privind 

contribuțiile lor financiare și normele suplimentare necesare unei asemenea participări, care să 

includă dispoziții prin care să se asigure protejarea intereselor financiare ale Uniunii și a 

competențelor de audit ale Curții de Conturi, întrucât acordurile de asociere respective nu 

prevăd astfel de norme. 

Obiectivul proiectului de acord cu Elveția (denumită în continuare „țara asociată”) este de a 

stabili acordurile menționate la articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014 și 

de a permite Comisiei să își asume răspunderea finală pentru execuția bugetului 

instrumentului în această țară asociată și să determine contribuția acesteia la bugetul Uniunii 

alocat acestui instrument.  

În ceea ce privește controalele bugetare și financiare, statele membre au obligații orizontale 

[de exemplu, competența Curții de Conturi și a Oficiului European de Luptă Antifraudă 

(OLAF)], care rezultă fie direct din tratat, fie din legislația secundară a Uniunii. Aceste 

obligații se aplică în mod direct statelor membre și, prin urmare, nu sunt prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 515/2014. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 5 alineatul (7) 

din Regulamentul (UE) nr. 515/2014, acestea trebuie extinse la țara asociată prin intermediul 

proiectului de acord.  

                                                 
1 JO L 150, 20.5.2014, p. 143. 
2 JO L 150, 20.5.2014, p. 112. 
3 JO L 77, 23.3.2016, p. 1. 
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În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii împotriva fraudei și a altor nereguli, 

Regulamentul (UE) nr. 514/2014 prevede să se acorde personalului Comisiei, Curții de 

Conturi și OLAF un acces adecvat pentru a efectua controale. Articolul 5 alineatul (9) din 

Regulamentul (UE) nr. 514/2014 prevede în plus că acordurile de cooperare cu țări terțe vor 

autoriza în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, 

controale la fața locului și inspecții. Prin urmare, se prevede acest lucru în proiectul de acord.  

• Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat 

Nu se aplică. 

• Coerența cu alte domenii de politică ale Uniunii 

Nu se aplică. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temei juridic 

Întrucât obiectivul prezentei propuneri de semnare a acordului este încheierea acordurilor 

între Uniune și Elveția privind contribuția acestei țări la Instrumentul de sprijin financiar 

pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 și privind normele suplimentare 

necesare în vederea acestei participări, prezenta propunere se bazează pe articolul 77 alineatul 

(2) și pe articolul 218 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

• Necesitatea deciziei propuse  

În temeiul articolului 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 515/2014, încheierea 

acordului cu Elveția este necesară pentru stabilirea dispozițiilor privind contribuția acestei țări 

la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize pentru perioada 2014-2020 

și privind normele suplimentare necesare în vederea acestei participări. 

• Proporționalitate 

Nu se aplică. 

• Alegerea instrumentului 

Nu se aplică. 

3. REZULTATE ALE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR 

PĂRȚILOR INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI 

• Evaluările ex post/verificările adecvării legislației existente 

Nu se aplică. 

• Consultări cu părțile interesate 

Nu se aplică. 

• Obținerea și utilizarea expertizei 

Nu se aplică. 
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• Evaluarea impactului 

Nu se aplică, având în vedere faptul că propunerea este legată de gestionarea programului și 

vizează semnarea unui acord internațional care a fost negociat pe baza directivelor de 

negociere stabilite de Consiliu.  

• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 

Nu se aplică. 

• Drepturile fundamentale 

Nu se aplică. 

4. IMPLICAȚII BUGETARE 

Articolul 10 din proiectul de acord și anexa la acesta prevăd dispozițiile legate de contribuțiile 

financiare anuale ale țării asociate la bugetul Fondului pentru securitate internă – Frontiere și 

vize și eventuala lor adaptare la situația descrisă în anexă. 

5. ALTE ELEMENTE 

• Aplicarea teritorială 

Regulamentul (UE) nr. 515/2014 constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen. În acest 

sens, prezentul acord cu Elveția se bazează, la rândul său, pe acquis-ul Schengen. 

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 prezentei decizii, nu are obligații în 

temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. În conformitate cu articolul 4 din protocolul 

menționat anterior, Danemarca va decide, în termen de șase luni de la data adoptării prezentei 

propuneri de către Consiliu, dacă va transpune decizia propusă în legislația sa internă. 

Prezenta propunere constituie o dezvoltare a elementelor acquis-ului Schengen la care Regatul 

Unit și Irlanda nu participă. Prin urmare, aceste țări nu vor avea obligații și nu vor face 

obiectul aplicării sale, în conformitate cu Deciziile 2000/365/CE
4
 și, respectiv, 2002/192/CE

5
 

ale Consiliului. 

 • Planurile de punere în aplicare și mecanismele de monitorizare, evaluare și 

raportare 

Articolul 17 din acord specifică mecanismele de raportare și de monitorizare aplicabile. Până 

la data de 15 februarie a fiecărui an, până în 2022 inclusiv, Elveția trebuie să prezinte 

Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare pentru exercițiul financiar precedent. 

• Documente explicative (în cazul directivelor) 

Nu se aplică. 

• Explicații detaliate cu privire la prevederile specifice ale propunerii 

Nu sunt necesare. 

                                                 
4 Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43). 
5 Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre 

dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20). 
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Având în vedere cele de mai sus, Comisia propune Consiliului să aprobe, după obținerea 

aprobării din partea Parlamentului European, Acordul cu Confederația Elvețiană privind 

normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe 

și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020.  
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2018/0032 (NLE) 

Propunere de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană 

și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de 

sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate 

internă, pentru perioada 2014-2020 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 77 

alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere aprobarea Parlamentului European
6
,  

întrucât: 

(1) În conformitate cu Decizia 2017/XXX din [...] a Consiliului, Acordul dintre Uniunea 

Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare pentru 

Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului 

pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (denumit în continuare „acordul”) 

a fost semnat de Comisie la data de [...], sub rezerva încheierii sale. 

(2) Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
7
 prevede 

că țările asociate la implementarea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului 

Schengen participă la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize 

și că se încheie acorduri privind contribuțiile lor financiare și normele suplimentare 

necesare unei asemenea participări, inclusiv dispozițiile care asigură protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii și a competențelor de audit ale Curții de Conturi.  

(3) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, 

anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are 

obligații în temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. Având în vedere faptul că 

prezenta decizie constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în 

conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la 

care Consiliul hotărăște cu privire la prezenta decizie, dacă o va transpune în legislația 

sa internă. 

(4) Prezenta decizie constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care 

Regatul Unit nu participă, în conformitate cu Decizia 2000/365/CE a Consiliului
8
; prin 

                                                 
6 JO C , , p. . 
7 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 (JO L 150, 20.5.2014, p. 143). 
8 Decizia Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43). 
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urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în 

temeiul acesteia și nu face obiectul aplicării sale. 

(5) Prezenta decizie reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen la care 

Irlanda nu participă, în conformitate cu Decizia 2002/192/CE a Consiliului
9
; prin 

urmare, Irlanda nu participă la adoptarea prezentei decizii, nu are obligații în temeiul 

acesteia și nu face obiectul aplicării sale. 

(6) Acordul ar trebui aprobat în numele Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană 

privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere 

externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020. 

Textul acordului este anexat la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită sau persoanele împuternicite să 

efectueze, în numele Uniunii Europene, notificarea prevăzută la articolul 19 alineatul (2) din 

acord, prin care se exprimă consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații în 

temeiul acordului. 

Articolul 3 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.  

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu, 

 Președintele 

                                                 
9 Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre 

dispozițiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20). 
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