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EU's Fond for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, 
men der er behov for bedre resultatmåling, og EU-merværdien 
bør styrkes – siger EU's revisorer 

Det konkluderes i en beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) 
offentliggør i dag, at Fonden for De Ydre Grænser (EBF) har bidraget til forvaltningen af EU's 
ydre grænser og fremmet finansiel solidaritet mellem medlemsstaterne. Den yderligere EU-
merværdi var dog begrænset, og det samlede resultat kunne ikke måles på grund af svagheder 
ved de ansvarlige myndigheders overvågning og alvorlige mangler i Kommissionens og 
medlemsstaternes efterfølgende evalueringer. 

Ifølge Louis Galea, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, har "EBF 
hjulpet medlemsstaterne med at forvalte EU's ydre grænser, men Kommissionen og medlemsstaterne 
bør forbedre fondens funktionsmåde, således at EU-skatteborgernes penge kan anvendes mere 
effektivt til at bistå med forvaltningen af vore ydre grænser, mens der fortsat ydes støtte til finansiel 
solidaritet." 

EU's revisorer fandt, at medlemsstaternes programmer ikke var integreret i nationale strategier for 
grænsekontrol og visumanliggender, og at de manglede SMART-mål og målbare indikatorer. 
Projektudvælgelsesprocedurerne sikrede ikke, at medlemsstaternes faktiske behov blev opfyldt, og 
utilstrækkelige indkøbsprocedurer i medlemsstaterne bragte den forsvarlige økonomiske forvaltning i 
fare. Revisorerne konstaterede alvorlige svagheder i forvaltningen af fonden i vigtige medlemsstater 
(Grækenland, Spanien og Italien samt, for de tidlige finansieringsår, Malta). Disse svagheder kan 
betyde, at grænseforvaltningen ikke er tilstrækkeligt styrket, hvor der er mest behov for det. Lav 
implementering i nogle lande begrænsede fondens effektivitet. Endvidere bør grænsefladen med 
Frontex' aktioner forbedres.  

Som EU's vigtigste finansielle instrument til støtte for forvaltningen af de ydre grænser leverede EBF 
1,9 milliarder euro i perioden 2007-2013. EBF's overordnede mål var at hjælpe nuværende og 
fremtidige Schengenstater med at sikre en ensartet, effektiv og produktiv kontrol ved deres fælles 
ydre grænser. For perioden 2014-2020 er Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) oprettet som afløser for 
EBF. 
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Bemærkninger til redaktører: 

Revisionsrettens særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte 
revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. 

I denne særberetning (nr. 15/2014) med titlen "Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel 
solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU-merværdi" undersøges EBF's 
effektivitet og EU-merværdien, samt i hvilket omfang målene for de samfinansierede projekter og 
programmer blev opfyldt. Revisorerne undersøgte udformning, programmering og gennemførelse 
samt overvågning og evaluering af EBF-finansierede foranstaltninger.  

De interne kontroller er ophævet i Schengenområdet, og derfor indvirker sikkerheden ved én stats 
ydre grænser på alle de andre stater. EBF tog sigte på at etablere finansiel solidaritet mellem 
medlemsstaterne ved at støtte de medlemsstater, for hvem kontrollen af EU's ydre grænser udgør en 
uforholdsmæssig stor byrde. Revisionen blev gennemført på baggrund af Kommissionens forslag 
vedrørende finansieringsperioden 2014-2020, der har oprettet Fonden for Intern Sikkerhed (ISF), som 
skal afløse EBF og yde finansiel støtte til forvaltning af ydre grænser og visa. I denne syvårsperiode er 
der under instrumentet ISF (grænser) i alt 2,76 milliarder euro til rådighed til finansiering af aktioner, 
hvoraf 1,55 milliarder euro vil blive kanaliseret ud via delt forvaltning mellem Kommissionen og 
medlemsstaterne. Ud over alle EU's medlemsstater (bortset fra Irland og Det Forenede Kongerige) 
deltager også de fire associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) i 
gennemførelsen af instrumentet ISF (grænser). 

EU's revisorer anbefaler følgende:  

a) For at sikre adgangen til oplysninger om de samlede resultater bør medlemsstaterne fastsætte 
målbare mål for output-, udfalds- og, om muligt, virkningsindikatorer, og indikatorværdier bør 
registreres lige fra programmets start ved hjælp af passende IT-systemer. Kommissionen bør sikre, at 
dens evalueringsrapport giver interessenterne en analyse af de underliggende data, der er foretaget 
på et informeret grundlag og på det rette tidspunkt 

b) For at øge fondens EU-merværdi bør Kommissionen give Frontex relevante, omfattende og 
rettidige oplysninger om implementeringen af EBF, ISF og efterfølgende instrumenter. Registreringen 
af samfinansierede aktiver i Frontex' pulje af teknisk udstyr bør gøres obligatorisk for de aktiver, som 
Frontex eventuelt kunne drage nytte af. Endvidere bør medlemsstaterne og Kommissionen fokusere 
mere på at etablere fælles ansøgningscentre og andre former for konsulært samarbejde i stedet for at 
renovere, tilpasse eller udstyre deres egne konsulater 

c) For at indarbejde EBF i en national strategi for grænseforvaltning bør medlemsstaterne udvikle 
omfattende nationale strategier for grænseforvaltning på grundlag af en risikoanalyse, der foretages i 
overensstemmelse med den fælles integrerede model for risikoanalyse, og det bør være en 
forudsætning for støtte fra ISF eller efterfølgende instrumenter 

d) For at styrke gennemførelsen af fonden bør den administrative kapacitet, bl.a. med hensyn til 
offentlige indkøb, styrkes, især i de vigtigste medlemsstater.  

Et kort videointerview med det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen, kan ses på: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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