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Fond pre vonkajšie hranice podporuje finančnú solidaritu, 
vyžaduje si však lepšie meranie výsledkov a mala by sa zvýšiť 
pridaná hodnota EÚ – hovoria audítori EÚ 

Zo správy, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), vyplýva, že Fond pre vonkajšie 
hranice (EBF) prispel k riadeniu vonkajších hraníc EÚ a podporil finančnú solidaritu medzi 
členskými štátmi. Ďalšia pridaná hodnota EÚ však bola obmedzená a celkový výsledok nebolo 
možné merať pre nedostatky v monitorovaní príslušnými orgánmi a závažné chyby 
v následných hodnoteniach vykonávaných Komisiou a členskými štátmi. 

Podľa Louisa Galea, člena EDA zodpovedného za túto správu: „EBF pomohol členským štátom v ich 
úlohe riadiť vonkajšie hranice EÚ, ale Komisia a členské štáty musia zlepšiť prevádzku fondu, aby mohli 
byť peniaze daňových poplatníkov EÚ účinnejšie využité pri riadení našich vonkajších hraníc, 
pri súčasnom podporovaní finančnej solidarity.“ 

Audítori EÚ zistili, že programy členských štátov neboli súčasťou vnútroštátnych stratégií riadenia 
hraníc a víz a chýbali im ciele SMART a merateľné ukazovatele. Postupy výberu projektov 
nezabezpečili splnenie skutočných potrieb členských štátov a neprimerané postupy verejného 
obstarávania v členských štátoch ohrozili riadne finančné hospodárenie. Audítori zistili závažné 
nedostatky v riadení fondu v kľúčových členských štátoch (Grécko, Španielsko, Taliansko 
a v počiatočných rokoch financovania Malta). Tieto nedostatky by mohli znamenať, že riadenie hraníc 
nie je primerane posilnené tam, kde je to najviac potrebné. Nízke čerpanie v niektorých krajinách 
ovplyvnilo účinnosť fondu. Okrem toho je potrebné zlepšiť prepojenie fondu s činnosťami agentúry 
Frontex.  

Z EBF ako hlavného finančného nástroja EÚ na podporu riadenia vonkajších hraníc bolo poskytnutých 
1,9 mld. EUR v období rokov 2007 – 2013. Všeobecným cieľom EBF bolo pomáhať súčasným 
a perspektívnym štátom schengenského priestoru zabezpečiť jednotné, účinné a efektívne kontroly 
na ich spoločných vonkajších hraniciach. Na obdobie rokov 2014 – 2020 bol zriadený Fond 
pre vnútornú bezpečnosť (ISF) ako nástupca EBF. 
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Poznámky pre vydavateľov 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú zistenia vybraných auditov 
osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

Pod názvom „Fond pre vonkajšie hranice podporil finančnú solidaritu, vyžaduje si však lepšie 
meranie výsledkov a potrieb, aby poskytoval ďalšiu pridanú hodnotu EÚ“ sa v tejto osobitnej správe 
(č. 15/2014) preskúmala účinnosť a pridaná hodnota EÚ EBF a miera dosiahnutia cieľov projektov a 
programov spolufinancovaných z fondu. Audítori sa pozreli na návrh, plánovanie a realizáciu, a 
monitorovanie a hodnotenie opatrení financovaných z EBF.  

V rámci schengenského priestoru boli vnútorné kontroly zrušené s tým dôsledkom, že bezpečnosť 
vonkajších hraníc ktoréhokoľvek štátu ovplyvňuje všetky ostatné štáty. Cieľom EBF bolo zaviesť 
finančnú solidaritu medzi členskými štátmi podporovaním tých štátov, pre ktoré kontrola vonkajších 
hraníc EÚ predstavuje neproporcionálne zaťaženie.  

Audit bol vykonaný vychádzajúc z návrhov Komisie na financovanie v období 2014 – 2020, v ktorom sa 
zriadi ISF ako nástupca EBF a z ktorého sa bude poskytovať finančná podpora v oblasti riadenia 
vonkajších hraníc a víz. V sedemročnom období Fondu pre vnútornú bezpečnosť je na financovanie 
činností k dispozícii spolu 2,76 mld. EUR, z čoho 1,55 mld. EUR bude sprostredkovaných 
prostredníctvom zdieľaného hospodárenia Komisie a členských štátov. Popri všetkých členských 
štátoch EÚ (okrem Írska a Spojeného kráľovstva) štyri krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru 
(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) sa zúčastňujú na implementácii ISF. 

Audítori EÚ odporúčajú: 

a) s cieľom zabezpečiť dostupnosť informácií o celkových výsledkoch by členské štáty mali stanoviť 
merateľné ciele pre ukazovatele výstupov, účinkov a, ak je to možné, dosahu. Ukazovatele by mali byť 
zaznamenávané od začiatku programu pomocou primeraných informačných systémov. Komisia by 
mala zabezpečiť, že v jej hodnotiacej správe pre zúčastnené strany budú uvedené informované a 
včasné analýzy príslušných údajov. 

b) s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu EÚ fondu by Komisia mala poskytnúť agentúre Frontex 
relevantné, ucelené a včasné informácie o čerpaní EBF, ISF a ďalších nástrojov. Zaznamenávanie 
spolufinancovaných aktív v súbore zariadenia agentúry Frontex by malo byť povinné pri tých aktívach, 
ktoré môžu byť užitočné pre jej potreby. Okrem toho by sa členské štáty a Komisia mali zamerať viac 
na zriadenie spoločných stredísk na podávanie žiadostí a ďalšie formy konzulárnej spolupráce 
namiesto obnovy, prispôsobovania alebo zariaďovania konzulátov. 

c) s cieľom integrovať EBF do vnútroštátnej stratégie riadenia hraníc by členské štáty mali 
vypracovať ucelené vnútroštátne stratégie riadenia hraníc na základe analýzy rizík podľa spoločného 
integrovaného modelu analýzy rizík a to by malo byť predbežnou podmienkou pre získanie podpory 
z ISF a ďalších nástrojov. 

d) s cieľom posilniť čerpanie fondu by administratívne kapacity, aj v súvislosti s verejným 
obstarávaním, mali byť posilnené najmä v kľúčových členských štátoch.  

Krátky videorozhovor s členom EDA zodpovedným za túto správu nájdete na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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