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EU:n tarkastajat: EU:n ulkorajarahasto edistää yhteisvastuuta 
rahoituksesta, mutta tulosmittausta on parannettava ja 
eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemasta kertomuksesta ilmenee, että 
ulkorajarahasto on edistänyt EU:n ulkorajavalvontaa ja jäsenvaltioiden yhteisvastuuta 
rahoituksesta. Eurooppalainen lisäarvo on kuitenkin muilta osin jäänyt vähäiseksi. Lisäksi 
kokonaistulosta ei voitu mitata, sillä vastuuviranomaisten toteuttamassa seurannassa oli 
heikkouksia ja komission ja jäsenvaltioiden jälkiarvioinneissa havaittiin vakavia puutteita. 

”Ulkorajarahastosta oli jäsenvaltioille apua EU:n ulkorajavalvonnassa, mutta komission ja 
jäsenvaltioiden on parannettava rahaston toimintaa, jotta EU:n veronmaksajien varoja voidaan 
käyttää vaikuttavammin ulkorajojemme valvontaan ja samalla edelleen edistää yhteisvastuuta 
rahoituksesta”, totesi erityiskertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Louis 
Galea. 

EU:n tarkastajat havaitsivat, että jäsenvaltioiden ohjelmat eivät liittyneet tiiviisti kansallisiin 
rajavalvonta- ja viisumistrategioihin. Ohjelmille ei myöskään ollut määritetty SMART-tavoitteita eikä 
mitattavissa olevia indikaattoreita. Hankkeiden valintamenettelyillä ei kyetty varmistamaan, että 
jäsenvaltioiden tosiasiallisiin tarpeisiin vastataan, ja epätarkoituksenmukaiset hankintamenettelyt 
jäsenvaltioissa vaaransivat varainhoidon asianmukaisuuden. Tarkastajat havaitsivat, että rahaston 
hallinnoinnissa ilmeni vakavia puutteita tietyissä keskeisissä jäsenvaltioissa (Kreikka, Espanja ja Italia 
sekä rahoituksen alkuvuosina Malta). Näiden puutteiden vuoksi voi käydä niin, että rajaturvallisuutta 
ei vahvisteta riittävän hyvin siellä, missä tarve olisi suurin. Rahaston vaikuttavuutta vähensi se, että 
sen toteuttamisaste eräissä jäsenvaltioissa oli alhainen. Lisäksi rahaston yhteyksiä Frontex-viraston 
toimintaan on tarpeen parantaa. 

Ulkorajarahasto on pääasiallinen rahoitusväline, jonka kautta EU tukee ulkorajojensa valvontaa. 
Kaudella 2007–2013 tukimäärä oli 1,9 miljardia euroa. Ulkorajarahaston kokonaistavoitteena oli 
auttaa nykyisiä ja mahdollisia Schengen-valtioita varmistamaan yhdenmukainen, vaikuttava ja tehokas 
valvonta yhteisillä ulkorajoillaan. Ulkorajarahaston seuraaja vuosina 2014–2020 on sisäisen 
turvallisuuden rahasto. 
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Toimittajille tiedoksi: 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n 
talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten havainnot. 

Erityiskertomuksessa (nro 15/2014) ”Ulkorajarahasto on edistänyt yhteisvastuuta rahoituksesta, 
mutta tulosmittausta on parannettava ja eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän” 
tutkitaan ulkorajarahaston vaikuttavuutta, eurooppalaista lisäarvoa ja sitä, missä määrin rahastosta 
yhteisrahoitetuilla hankkeilla ja ohjelmilla saavutettiin niille asetetut tavoitteet. Tarkastajat 
perehtyivät rahaston rakenteeseen, ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon sekä rahastosta 
rahoitettujen toimenpiteiden seurantaan ja arviointiin.  

Schengen-alueella sisärajavalvonnasta on luovuttu, joten kunkin yksittäisen valtion ulkorajojen 
turvallisuus vaikuttaa kaikkiin muihin Schengen-valtioihin. Ulkorajarahaston tarkoituksena oli jakaa 
vastuu rahoituksesta jäsenvaltioiden kesken tukemalla niitä valtioita, joille aiheutuu EU:n 
ulkorajavalvonnasta suhteeton rasite. 

Tarkastusta toimitettaessa pidettiin mielessä komission ehdotukset rahoituskaudelle 2014–2020. 
Niissä on perustettu sisäisen turvallisuuden rahasto ulkorajarahaston seuraajaksi ja osoitettu 
rahoitustukea ulkorajojen ja viisumeiden hallintaan. Sisäisen turvallisuuden rahasto – ulkorajat 
-välineen kautta voidaan seitsemän vuoden aikana rahoittaa toimia kaikkiaan 2,76 miljardilla eurolla. 
Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä 1,55 miljardin euron osuutta tästä määrästä. Kaikki EU:n 
jäsenvaltiot (Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta) ja neljä muuta Schengen-
alueeseen kuuluvaa maata (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) osallistuvat sisäisen turvallisuuden 
rahasto – ulkorajat -välineen täytäntöönpanoon. 

EU:n tarkastajat suosittavat seuraavaa: 

a) Jotta voidaan varmistaa kokonaistulosten saatavuus, jäsenvaltioiden olisi asetettava 
mitattavissa olevat tavoitetasot tuotoksia, seurauksia ja, jos mahdollista, vaikutuksia koskevia 
indikaattoreita varten. Indikaattoriarvot olisi ohjelman käynnistämisestä lähtien kirjattava 
tarkoituksenmukaisilla tietoteknisillä järjestelmillä. Komission olisi huolehdittava, että sidosryhmät 
saavat sen arviointikertomusten ansiosta käyttöönsä perusteltuja ja oikea-aikaisia tausta-analyysejä. 

b) Jotta rahasto tuottaisi enemmän eurooppalaista lisäarvoa, komission olisi annettava Frontex-
virastolle relevantit, kattavat ja oikea-aikaiset tiedot ulkorajarahaston, sisäisen turvallisuuden 
viraston ja myöhempien välineiden täytäntöönpanosta. Frontex-viraston kannalta mahdollisesti 
hyödyllisten yhteisrahoitettujen omaisuuserien kirjaaminen viraston kaluston valmiusluetteloon olisi 
tehtävä pakolliseksi. Jäsenvaltioiden ja komission olisi myös panostettava aiempaa enemmän 
yhteisten viisumikeskusten perustamiseen tai muuhun konsuliyhteistyöhön sen sijaan, että 
konsulaatteja kunnostetaan, niihin tehdään muutostöitä tai niitä varustetaan. 

c) Jotta ulkorajarahasto olisi kansallisen rajaturvallisuusstrategian kiinteä osatekijä, 
jäsenvaltioiden olisi laadittava kattavat kansalliset rajaturvallisuusstrategiat, jotka pohjautuvat 
yhteisen integroidun riskianalyysimallin perusteella tehtyyn riskianalyysiin. Tämä olisi asetettava 
sisäisen turvallisuuden rahastosta tai myöhemmistä välineistä myönnettävän tuen 
ennakkoedellytykseksi. 

d) Jotta rahaston toimintaa voitaisiin parantaa, hallinnollisia valmiuksia olisi tehostettava muun 
muassa hankinnan osalta etenkin tietyissä keskeisissä jäsenvaltioissa.  

Kertomuksesta vastaavan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen lyhyt videohaastattelu on katseltavissa 
osoitteessa https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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