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„ES išorės sienų fondas skatina finansinį solidarumą, tačiau 
būtina geriau vertinti rezultatus, o jo sukuriama ES pridėtinė 
vertė turi būti didesnė“, – teigia ES auditoriai. 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje daroma išvada, kad Išorės sienų fondas 
(EBF) prisidėjo prie ES išorės sienų valdymo ir paskatino valstybių narių finansinį solidarumą. 
Tačiau papildoma ES pridėtinė vertė buvo ribota, o bendro rezultato nebuvo galima įvertinti dėl 
atsakingų institucijų vykdomo stebėjimo trūkumų ir didelių trūkumų Komisijos ir valstybių 
narių atliktuose ex post vertinimuose. 

Pasak už ataskaitą atsakingo Europos Audito Rūmų nario Louis Galea: „EBF padėjo valstybėms 
narėms vykdyti joms pavestą ES išorės sienų valdymo užduotį, tačiau Komisija ir valstybės narės 
turi pagerinti Fondo veikimą, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų veiksmingiau panaudojami 
valdant mūsų išorės sienas ir tuo pat metu toliau remiant finansinį solidarumą“. 

ES auditoriai nustatė, kad valstybių narių programos nebuvo įtrauktos į nacionalinę sienų kontrolės ir 
vizų strategiją ir joms stigo SMART tikslų bei išmatuojamų rodiklių. Projektų atrankos procedūros 
nepadėjo užtikrinti, kad tikrieji valstybių narių poreikiai būtų patenkinti, o valstybėse narėse taikytos 
netinkamos pirkimo procedūros kėlė pavojų patikimam finansų valdymui. Auditoriai nustatė didelių 
Fondo valdymo trūkumų pagrindinėse valstybėse narėse (Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir pirmaisiais 
finansavimo metais − Maltoje). Šie trūkumai gali reikšti, kad sienų valdymas nėra tinkamai stiprinamas 
ten, kur jo labiausiai reikia. Dėl žemo Fondo paramos lėšų panaudojimo lygio kai kuriose valstybėse 
sumažėjo Fondo veiksmingumas. Be to, turi būti pagerintos Fondo sąsajos su FRONTEX operacijomis.  

Iš išorės sienų fondo, pagrindinės išorės sienų valdymui remti skirtos ES finansinės priemonės, 2007–
2013 m. buvo skirta 1,9 milijardo eurų lėšų. Bendras Išorės sienų fondo tikslas – padėti dabartinėms ir 
būsimoms Šengeno valstybėms užtikrinti vienodą, veiksmingą ir efektyvią savo bendrų išorės sienų 
kontrolę. Buvo pradėtas naudoti Išorės sienų fondą pakeitęs Vidaus saugumo fondas (ISF), kurio veikla 
bus vykdoma 2014–2020 m. 
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Pastabos leidėjams: 

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 15/2014), pavadintoje „Išorės sienų fondas paskatino finansinį 
solidarumą, tačiau būtina geriau vertinti rezultatus, o jo sukuriama ES pridėtinė vertė turi būti 
didesnė“ nagrinėjamas Fondo veiksmingumas ir ES pridėtinė vertė bei jo lėšomis bendrai 
finansuojamų projektų ir programų tikslų pasiekimo mastas. Auditoriai nagrinėjo Fondo lėšomis 
finansuojamų priemonių koncepciją, programavimą ir įgyvendinimą, taip pat jų stebėjimą ir vertinimą.  

Vidaus sienų kontrolė Šengeno erdvėje buvo panaikinta, todėl bet kurios vienos valstybės išorės sienų 
saugumas daro poveikį visų kitų valstybių išorės sienų saugumui. Išorės sienų fondu siekta užtikrinti 
valstybių narių finansinį solidarumą remiant tas valstybes nares, kurioms ES išorės sienų kontrolė yra 
neproporcingai didelė našta. 

Tuo metu, kai auditas buvo atliekamas, Komisija buvo pateikusi pasiūlymus dėl 2014–2020 m. 
finansavimo laikotarpio, kuriais buvo įsteigtas Vidaus saugumo fondas, pakeisiantis Išorės sienų fondą, 
ir kuriuose numatyta teikti finansinę paramą išorės sienų ir vizų valdymui. Septynerių metų laikotarpiu 
pagal ISF sienų priemonę vykdomiems veiksmams finansuoti iš viso skirta 2,76 milijardo eurų, iš kurių 
1,55 milijardo eurų bus paskirstyti pagal pasidalijamojo valdymo tarp Komisijos ir valstybių narių 
tvarką. Įgyvendinant ISF sienų priemonę dalyvauja visos ES valstybės narės (išskyrus Airiją ir Jungtinę 
Karalystę), bei keturios asocijuotosios Šengeno šalys (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija). 

ES auditoriai rekomenduoja: 

a) valstybės narės, siekdamos užtikrinti informacijos apie bendrus rezultatus prieinamumą, 
turėtų nustatyti išmatuojamus tikslus išdirbio, rezultato ir, kai įmanoma, poveikio rodikliams, o 
rodikliai turėtų būti fiksuojami nuo pat programos pradžios taikant atitinkamas IT sistemas. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad jos atlikto vertinimo ataskaitoje suinteresuotosioms šalims būtų 
pateikta kompetentingai ir tinkamu laiku atlikta pagrindinių duomenų analizė; 

b) Komisija, siekdama padidinti Fondo ES pridėtinę vertę, turėtų tinkamu laiku pateikti FRONTEX 
svarbią, išsamią informaciją, susijusią su Išorės sienų fondo ir Vidaus saugumo fondo veiklos bei 
vėlesnių priemonių vykdymu. Turėtų būti privaloma FRONTEX įrangos rezerve registruoti tą bendrai 
finansuojamą turtą, kuris gali būti naudingas jo reikmėms užtikrinti. Be to, valstybės narės ir Komisija 
turėtų daugiau dėmesio skirti bendrų prašymų išduoti vizą centrų steigimui ir kitų formų konsulinio 
bendradarbiavimo plėtojimui, o ne konsulatų renovavimui, pertvarkymui ar įrengimui; 

c) siekdamos įtraukti Išorės sienų fondą į nacionalinę sienų valdymo strategiją, valstybės narės, 
remdamosi rizikos analize, atliekama taikant bendrosios integruotos rizikos analizės modelį, 
turėtų parengti išsamią nacionalinę sienų valdymo strategiją ir tai turėtų būti ex ante sąlyga 
Vidaus saugumo fondo ar vėlesnių priemonių paramai gauti; 

d) siekiant pagerinti Fondo veiklos įgyvendinimą turėtų būti stiprinami administraciniai 
gebėjimai, įskaitant gebėjimus viešojo pirkimo srityje, ypač pagrindinėse valstybėse narėse.  

Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu galima pažiūrėti:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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