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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 
Европейската сметна палата. 
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu 
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Според одиторите на ЕС Фондът на ЕС за външните граници насърчава 
финансовата солидарност, но е необходимо по-добро измерване на 
резултатите и по-голяма европейска добавена стойност 
Публикуван днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) заключава, че Фондът за 
външните граници (ФВГ) е допринесъл за управлението на външните граници и е 
насърчил финансовата солидарност сред държавите членки. Допълнителната европейска 
добавена стойност обаче е била ограничена и цялостният резултат не е могъл да бъде 
измерен поради слабости в мониторинга от страна на отговорните органи и сериозни 
недостатъци в последващите оценки от Комисията и държавите членки. 

Според Louis Galea — членът на ЕСП, който отговаря за този доклад — „ФВГ е подпомогнал 
държавите членки при тяхното управление на външните граници на ЕС, но Комисията и 
държавите членки следва да подобрят функционирането на фонда, така че финансовите 
средства на данъкоплатците да могат да бъдат използвани по-ефективно при оказването на 
помощ за управлението на външните граници на ЕС, като същевременно продължават да 
подкрепят финансовата солидарност.“ 

Одиторите на ЕС установиха, че програмите на държавите членки не са били включени в 
националните стратегии за граничен контрол и визи и са им липсвали „SMART“ цели и измерими 
показатели. Процедурите за подбор на проекти не са гарантирали, че се удовлетворяват 
действителните нужди на държавите членки, а неподходящите процедури за възлагане на 
обществени поръчки в държавите членки са изложили доброто финансово управление на риск. 
Одиторите установиха сериозни слабости в управлението на Фонда в ключови държави членки 
(Гърция, Испания, Италия, а за първите години от финансирането — Малта). Тези слабости биха 
могли да доведат до недостатъчно укрепване на управлението на границите, където това е най-
необходимо. Слабото усвояване в някои държави е ограничило ефективността на Фонда. Освен това 
връзките на Фонда с операциите на Frontex следва да бъдат подобрени.  

Като основен финансов инструмент на ЕС в подкрепа на управлението на външните граници, ФВГ 
предоставя 1,9 млрд. евро през периода 2007—2013 г. Основната цел на Фонда за външните граници 
е да помогне на настоящите и бъдещите шенгенски държави да осигурят уеднаквен, ефективен и 
ефикасен контрол по общите им външни граници. За периода 2014—2020 г. е стартиран Фонд 
„Вътрешна сигурност“ като приемник на ФВГ. 
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Бележка към издателите: 

Специалните доклади на EСП се публикуват през цялата година. Те представят констатациите и 
оценките от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с 
управлението. 

Настоящият специален доклад (№ 15/2014), озаглавен „Фондът за външните граници е насърчил 
финансовата солидарност, но е необходимо по-добро измерване на резултатите и по-голяма 
европейска добавена стойност“, разглежда ефективността на ФВГ и добавената стойност на ниво ЕС, 
както и въпроса за това до каква степен са постигнати целите на съфинансираните проекти и 
програми. Одиторите разгледаха разработването, програмирането и изпълнението, както и 
мониторинга и оценката на финансираните от ФВГ мерки.  

В рамките на Шенгенското пространство вътрешният контрол е премахнат, вследствие на което 
сигурността на външните граници на всяка една държава засяга всички останали. ФВГ има за цел да 
установи финансова солидарност между държавите членки , като подпомага тези, за които 
контролът на външните граници на ЕС представлява непропорционално голяма тежест.  

Одитът беше извършен на фона на предложенията на Комисията за периода на финансиране 2014—
2020 г., с които беше създаден Фонд „Вътрешна сигурност“ като приемник на ФВГ , и които 
предоставят финансова подкрепа за управлението на външните граници и визовите въпроси. 
Предоставени са средства с общ размер 2,76 млрд. евро  за финансиране на дейности през 
седемгодишния период чрез инструмента  „Вътрешна сигурност — граници“, от които 1,55 млрд. 
евро ще бъдат насочени чрез споделено управление между Комисията и държавите членки. Всички 
държави членки на ЕС (с изключение на Ирландия и Обединеното кралство), заедно с четирите 
асоциирани към Шенген държави (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) участват в 
усвояването на Фонд „Вътрешна сигурност — граници“. 

Одиторите на ЕС препоръчват: 

а) За да се гарантира наличието на информация за общите резултати държавите членки следва да 
определят измерими целеви нива за показателите за крайните продукти/услуги и за резултатите и, 
където е възможно, за показателите за въздействието. Показателите трябва да бъдат записвани от 
самото началото на програмата чрез подходящи информационни системи. Комисията следва да 
гарантира, че нейният доклад за оценката предоставя на заинтересованите страни информиран и 
своевременен анализ на съответните данни. 

б) За да се повиши създаваната от Фонда европейска добавена стойност Комисията следва да 
предоставя на Frontex уместна, изчерпателна и своевременна информация относно усвояването на 
ФВГ, Фонд „Вътрешна сигурност“ и следващите инструменти. Записването на съфинансираните от 
ФВГ активи в инвентара от техническо оборудване на Frontex следва да стане задължително за 
активите, които могат да бъдат полезни за неговите нужди. Освен това държавите членки и 
Комисията следва да се концентрират повече върху създаването на общи центрове за приемане на 
заявления и други форми на консулско сътрудничество, отколкото върху обновяването, 
преустройството или обзавеждането на консулствата. 

в) За да включат ФВГ в национална стратегия за управление на границите държавите членки следва 
да разработват всеобхватни национални стратегии за управление на границите, основани на анализ 
на риска, като вземат предвид общия интегриран модел за анализ на риска, и това следва да бъде 
предварително условие за получаване на подкрепа от ФВС или от следващите инструменти. 

г) За да бъде подобрено усвояването на Фонда административният капацитет, включително по 
отношение на възлагането на обществени поръчки, следва да бъде засилен, особено в ключовите 
държави членки.  

Кратко видео интервю с члена на ЕСП, отговорящ за доклада, е публикувано на адрес: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 




