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Il-Fond għall-Fruntieri Esterni tal-UE jrawwem solidarjetà 
finanzjarja, iżda jinħtieġ kejl aħjar tar-riżultati u l-valur miżjud tal-
UE għandu jissaħħaħ – jgħidu l-Awdituri tal-UE 

Rapport ippubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jikkonkludi li l-Fond għall-
Fruntieri Esterni (FFE) kkontribwixxa għall-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE u rawwem 
solidarjetà finanzjarja fost l-Istati Membri. Madankollu, il-valur miżjud ulterjuri tal-UE kien 
limitat u r-riżultat kumplessiv ma setax jitkejjel minħabba dgħufijiet fil-monitoraġġ mill-
awtoritajiet responsabbli u defiċjenzi serji fl-evalwazzjonijiet ex-post mill-Kummissjoni u mill-
Istati Membri. 

Skont Louis Galea, il-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport, “L-FFE għen lill-Istati Membri fil-
kompitu tagħhom ta' ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-UE, iżda jinħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom itejbu l-operat tal-Fond sabiex flus il-kontribwenti tal-UE jkunu jistgħu jintużaw 
b'mod aktar effettiv biex jgħinu fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni tagħna filwaqt li jkomplu jappoġġaw is-
solidarjetà finanzjarja.” 

L-awdituri tal-UE sabu li l-programmi tal-Istati Membri ma kinux integrati fl-istrateġiji nazzjonali għall-
kontroll fuq il-fruntieri u għall-viżi u ma kellhomx objettivi SMART u indikaturi li jistgħu jitkejlu. Il-
proċeduri għall-għażla tal-proġetti ma żgurawx li l-ħtiġijiet reali tal-Istati Membri kienu ssodisfati, u 
proċeduri ta’ akkwist inadegwati fl-Istati Membri poġġew f’riskju l-ġestjoni finanzjarja tajba. L-awdituri 
sabu dgħufijiet serji fil-ġestjoni tal-fond fi Stati Membri ewlenin (il-Greċja, Spanja, l-Italja u, għas-snin 
bikrin ta’ finanzjament, Malta). Dawn id-dgħufijiet jistgħu jfissru li l-ġestjoni tal-fruntieri mhijiex 
imsaħħa b’mod adegwat fejn dan huwa meħtieġ l-aktar. Implimentazzjoni baxxa f’xi pajjiżi illimitat l-
effettività tal-fond. Barra minn hekk, jeħtieġ li jsir titjib fir-rabtiet tal-fond mal-operazzjonijiet tal-
Frontex.  

Bħala l-istrument finanzjarju prinċipali tal-UE għall-appoġġ tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni, l-FFE 
wassal EUR 1,9 biljun matul il-perjodu 2007–2013. L-għan kumplessiv tal-FFE kien li jgħin lill-Istati 
attwali u prospettivi ta’ Schengen jiżguraw kontrolli uniformi, effettivi u effiċjenti fil-fruntieri esterni 
komuni tagħhom. Għall-perjodu 2014–2020, tnieda l-Fond għas-Sigurtà Interna (ISF) bħala s-suċċessur 
għall-FFE. 
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Noti lill-edituri 

Ir-rapporti speċjali tal-QEA huma ppubblikati matul is-sena kollha u jippreżentaw is-sejbiet ta’ awditi 
magħżula ta’ oqsma baġitarji jew suġġetti ta’ ġestjoni speċifiċi tal-UE. 

Taħt it-titolu “Il-Fond għall-Fruntieri Esterni rawwem solidarjetà finanzjarja iżda jeħtieġ kejl aħjar 
tar-riżultati u jeħtieġ jipprovdi valur miżjud ulterjuri tal-UE”, dan ir-rapport speċjali (Nru 15/2014) 
jeżamina l-effettività tal-FFE u l-valur miżjud tal-UE u l-grad sa fejn intlaħqu l-objettivi tal-proġetti u l-
programmi kofinanzjati tiegħu. L-awdituri ħarsu lejn it-tfassil, il-programmazzjoni u l-
implimentazzjoni, u l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' miżuri ffinanzjati mill-FFE.  

Fiż-żona Schengen, il-kontrolli interni tneħħew, bil-konsegwenza li s-sigurtà tal-fruntieri esterni ta' 
kwalunkwe Stat partikolari tolqot lill-oħrajn kollha. L-FFE kellu l-għan li jistabbilixxi solidarjetà 
finanzjarja fost l-Istati Membri billi appoġġa lil dawk li għalihom il-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE 
jirrappreżenta piż sproporzjonat.  

L-awditu twettaq fl-isfond tal-proposti tal-Kummissjoni għall-perjodu ta' finanzjament 2014–2020, li 
ħolqu l-ISF bħala s-suċċessur għall-FFE u jipprevedu appoġġ finanzjarju għall-ġestjoni tal-fruntieri 
esterni u għall-viżi. Total ta' EUR 2,76 biljun huwa disponibbli għall-finanzjament ta' azzjonijiet matul 
il-perjodu ta' seba' snin taħt l-istrument ISF-Fruntieri, li minnhom EUR 1,55 biljun se jingħaddew 
permezz ta' ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Minbarra l-Istati kollha tal-UE (bl-
eċċezzjoni tal-Irlanda u r-Renju Unit), l-erba' pajjiżi assoċjati ma' Schengen (l-Islanda, il-Liechtenstein, 
in-Norveġja u l-Isvizzera) huma parteċipanti fl-implimentazzjoni tal-ISF-Fruntieri. 

L-awdituri tal-UE jirrakkomandaw li: 

(a) biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-informazzjoni dwar ir-riżultati kumplessivi, l-Istati Membri 
għandhom jissettjaw miri għall-output, l-eżitu u, fejn possibbli, l-indikaturi tal-impatt, u l-indikaturi 
għandhom jiġu rreġistrati mill-bidu tal-programm bl-użu ta’ sistemi tal-IT xierqa. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li r-rapport ta’ evalwazzjoni tagħha jippreżenta lill-partijiet interessati analiżi 
infurmata u f’waqtha tad-data ta’ bażi. 

(b) biex jiżdied il-valur miżjud tal-UE tal-fond, il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Frontex 
b'informazzjoni rilevanti, komprensiva u f'waqtha fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-FFE, tal-ISF u ta' 
strumenti sussegwenti. Ir-reġistrazzjoni tal-assi kofinanzjati fl-akkomunament ta' tagħmir tal-Frontex 
għandha ssir obbligatorja għal dawk l-assi li jistgħu jkunu utli għall-ħtiġijiet tagħha. Barra minn hekk, l-
Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkonċentraw aktar fuq l-istabbiliment ta' ċentri komuni ta' 
applikazzjoni u forom oħra ta’ kooperazzjoni konsulari aktar milli jirrinovaw, jadattaw jew jgħammru l-
konsulati. 

(c) biex l-FFE jiġi integrat fi strateġija nazzjonali għall-ġestjoni tal-fruntieri, l-Istati Membri għandhom 
jiżviluppaw strateġiji nazzjonali komprensivi draw il-ġestjoni tal-fruntieri bbażati fuq analiżi tar-riskju 
skont il-mudell integrat komuni għall-analiżi tar-riskju, u din għandha tkun kundizzjoni ex-ante għall-
appoġġ mill-ISF jew minn strumenti sussegwenti. 

(d) biex tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-fond, il-kapaċità amministrattiva, inkluż fir-rigward tal-
akkwist, għandha tissaħħaħ, b’mod partikolari fi Stati Membri ewlenin.  

Vidjo qasir tal-intervista mal-Membru tal-QEA responsabbli għar-rapport huwa disponibbli fuq: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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