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Potrivit auditorului extern al UE, Fondul pentru frontierele 
externe promovează solidaritatea financiară, dar este necesar ca 
rezultatele să fie mai bine măsurate și trebuie să fie generată o 
valoare adăugată europeană 

Potrivit concluziilor unui raport publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, Fondul pentru 
frontierele externe (FFE) a contribuit la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii și a 
promovat solidaritatea financiară în rândul statelor membre. Cu toate acestea, valoarea 
adăugată europeană suplimentară adusă de fond a fost limitată, iar rezultatul general nu a 
putut fi măsurat din cauza carențelor monitorizării efectuate de autoritățile responsabile și a 
unor deficiențe grave care afectau evaluările ex post realizate de Comisie și de statele membre. 

Potrivit domnului Louis Galea, membrul Curții responsabil de raport, „FFE a ajutat statele membre 
să își îndeplinească sarcina de a gestiona frontierele externe ale UE, dar Comisia și statele membre 
trebuie să amelioreze modul de funcționare a fondului, astfel încât banii contribuabililor europeni să 
poată fi utilizați cu mai multă eficacitate pentru sprijinirea gestionării frontierelor noastre externe, 
contribuindu-se în același timp la promovarea în continuare a solidarității financiare”. 

Curtea a constatat că programele statelor membre nu erau integrate în strategii naționale pentru 
controlul la frontiere și eliberarea de vize și nu dispuneau de obiective SMART și de indicatori 
măsurabili. Procedurile de selecție a proiectelor nu au asigurat îndeplinirea necesităților reale ale 
statelor membre, iar procedurile de achiziții inadecvate din statele membre au pus în pericol buna 
gestiune financiară. În urma auditului, au fost identificate deficiențe grave în gestionarea fondului în 
state membre cheie (Grecia, Spania, Italia și, pentru primii ani ai finanțării, Malta). Aceste deficiențe 
ar putea însemna că gestionarea frontierelor nu este consolidată în mod adecvat acolo unde este cea 
mai mare nevoie de o astfel de consolidare. Gradul scăzut de implementare din unele țări a limitat 
eficacitatea fondului. Nu în ultimul rând, legăturile fondului cu operațiunile desfășurate de Frontex 
trebuie să fie îmbunătățite. 

FFE a reprezentat principalul instrument financiar al UE pentru sprijinirea gestionării frontierelor 
externe și a acordat 1,9 miliarde de euro în perioada 2007-2013. Obiectivul său general a fost de a 
ajuta statele care fac parte în prezent din spațiul Schengen și statele care se vor alătura acestui spațiu 
în viitor să asigure controale uniforme, eficace și eficiente la frontierele lor externe comune. Pentru 
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perioada 2014-2020, a fost lansat Fondul pentru securitate internă, ca succesor al FFE. 

Note către editori 

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă 
constatările unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte 
specifice legate de gestiune. 

În cadrul acestui raport special (nr. 15/2014), intitulat „Fondul pentru frontierele externe a promovat 
solidaritatea financiară, dar necesită o mai bună măsurare a rezultatelor și trebuie să genereze o 
valoare adăugată europeană suplimentară”, Curtea examinează eficacitatea FFE, valoarea sa 
adăugată europeană și gradul de realizare a obiectivelor programelor și ale proiectelor cofinanțate de 
acest fond. Curtea a examinat modul de proiectare, de programare și de implementare, precum și 
monitorizarea și evaluarea măsurilor cofinanțate de FFE. 

În cadrul spațiului Schengen, controalele interne au fost eliminate, având drept consecință faptul că 
securitatea frontierelor externe ale oricărui stat participant le afectează pe toate celelalte. Obiectivul 
FFE era de a crea o solidaritate financiară în rândul statelor membre, sprijinindu-le pe cele pentru care 
controlul frontierelor externe ale UE reprezintă o sarcină disproporționată. 

Auditul a fost efectuat în contextul propunerilor Comisiei pentru perioada de finanțare 2014-2020, 
propuneri prin care a fost creat Fondul pentru securitate internă ca succesor al FFE și care prevăd 
acordarea de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor externe și a vizelor. În cadrul Fondului 
pentru securitate internă, Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize este dotat 
cu o sumă totală de 2,76 miliarde de euro pentru acțiuni de finanțare în perioada 2014-2020. Din 
această sumă, 1,55 miliarde de euro vor fi direcționate prin mecanismul de gestiune partajată între 
Comisie și statele membre. Pe lângă statele din Uniunea Europeană (cu excepția Irlandei și a Regatului 
Unit), la implementarea Instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize participă și 
cele patru țări asociate la spațiul Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). 

Curtea a formulat următoarele recomandări: 

(a) pentru a asigura disponibilitatea informațiilor privind rezultatele generale, statele membre ar 
trebui să stabilească valori-țintă măsurabile pentru indicatori de realizare, indicatori de rezultat și, 
dacă este posibil, pentru indicatori de impact, iar indicatorii ar trebui înregistrați de la începutul 
programului, folosindu-se sisteme informatice adecvate. Comisia ar trebui să se asigure că rapoartele 
sale de evaluare oferă părților interesate o analiză documentată a datelor subiacente, disponibilă în 
timp util; 

(b) pentru a crește valoare adăugată europeană a fondului, Comisia ar trebui să furnizeze Frontex, în 
timp util, informații relevante și complete privind implementarea FFE, a Fondului pentru securitate 
internă și a instrumentelor ulterioare. Înregistrarea activelor cofinanțate în baza de dotări a Frontex ar 
trebui să devină obligatorie pentru acele active care pot fi utile pentru Frontex. În plus, statele 
membre și Comisia ar trebui să se concentreze într-o mai mare măsură asupra creării de centre 
comune de primire a cererilor și asupra altor forme de cooperare consulară, mai degrabă decât 
asupra renovării, a adaptării sau a dotării consulatelor; 

(c) pentru a integra FFE în cadrul unei strategii naționale pentru gestionarea frontierelor, statele 
membre ar trebui să elaboreze strategii naționale globale pentru gestionarea frontierelor, bazate pe o 
analiză a riscurilor după modelul comun de analiză integrată a riscurilor, iar aceasta ar trebui să fie o 
condiție ex ante pentru obținerea de sprijin prin Fondul pentru securitate internă sau prin 
instrumentele ulterioare. 
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(d) pentru a consolida implementarea fondului, capacitatea administrativă, inclusiv în ceea ce 
privește achizițiile, ar trebui consolidată, în special în statele membre cheie. 

O scurtă înregistrare video a interviului cu membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport poate 
fi vizionată la adresa: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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