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Sklad EU za zunanje meje krepi finančno solidarnost, vendar je 
treba izboljšati merjenje rezultatov in okrepiti dodano vrednost 
EU, pravijo revizorji EU 

V danes objavljenem poročilu Evropskega računskega sodišča je bilo ugotovljeno, da je Sklad za 
zunanje meje prispeval k upravljanju zunanjih meja EU in okrepil finančno solidarnost med 
državami članicami. Kljub temu je bila dodatna dodana vrednost EU omejena, skupnega 
rezultata pa zaradi slabosti pri spremljanju odgovornih organov in resnih pomanjkljivosti pri 
naknadnih ocenjevanjih, ki so jih opravile Komisija in države članice, ni bilo mogoče izmeriti. 

Louis Galea, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo, je izjavil: „Sklad za 
zunanje meje je državam članicam pomagal pri njihovi nalogi upravljanja zunanjih meja EU, vendar 
morajo Komisija in države članice izboljšati delovanje sklada, da se bo lahko denar davkoplačevalcev 
EU uspešneje uporabljal za pomoč pri upravljanju naših zunanjih meja, hkrati pa bo še naprej podpiral 
finančno solidarnost.“ 

Revizorji EU so ugotovili, da programi držav članic niso bili vključeni v nacionalne strategije za mejno 
kontrolo in izdajanje vizumov, prav tako pa v njih niso bili navedeni cilji SMART in merljivi kazalniki. 
Postopki izbire projektov niso zagotovili izpolnjevanja dejanskih potreb držav članic, neustrezni 
postopki javnega naročanja v državah članicah pa so ogrozili dobro finančno poslovodenje. Revizorji so 
ugotovili resne slabosti pri upravljanju sklada v ključnih državah članicah (Grčiji, Španiji, Italiji, v prvih 
letih financiranja pa tudi na Malti). Upravljanje meja zaradi omenjenih slabosti morda ni ustrezno 
okrepljeno na območjih, na katerih je to najbolj potrebno. Nizka stopnja izvajanja v nekaterih državah 
je omejevala uspešnost sklada. Treba pa je tudi ponovno ovrednotiti povezanost sklada z dejavnostmi 
agencije FRONTEX. 

Sklad za zunanje meje, ki je glavni finančni instrument EU za podporo upravljanju zunanjih meja, je v 
obdobju 2007–2013 zagotovil 1,9 milijarde EUR. Glavni cilj sklada je bil pomagati sedanjim in 
morebitnim novim državam schengenskega območja pri zagotavljanju enotne, uspešne in učinkovite 
kontrole na njihovih skupnih zunanjih mejah. Za obdobje 2014–2020 je bil kot naslednik Sklada za 
zunanje meje vzpostavljen Sklad za notranjo varnost. 
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Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU. 

V tem Posebnem poročilu št. 15/2014 z naslovom „Sklad za zunanje meje je okrepil finančno 
solidarnost, vendar je treba izboljšati merjenje rezultatov in zagotoviti nadaljnjo dodano vrednost 
EU“ so preučeni uspešnost Sklada za zunanje meje in dodana vrednost EU ter tudi, v kolikšni meri so 
bili doseženi cilji projektov in programov, sofinanciranih iz sklada. Revizorji so obravnavali zasnovo, 
načrtovanje in izvajanje ter spremljanje in ocenjevanje ukrepov, financiranih iz Sklada za zunanje 
meje. 

Na schengenskem območju so bile kontrole na notranjih mejah odpravljene, zato varnost zunanjih 
meja katere koli države vpliva na vse ostale države. Namen Sklada za zunanje meje je bil vzpostaviti 
finančno solidarnost med državami članicami z zagotavljanjem podpore tistim državam, ki so zaradi 
nadzora zunanjih meja EU nesorazmerno obremenjene. 

Revizija je bila opravljena na podlagi predlogov Komisije za obdobje financiranja 2014–2020, v 
katerem je bil za zagotavljanje finančne podpore za upravljanje zunanjih meja in vizumov kot 
naslednik Sklada za zunanje meje vzpostavljen Sklad za notranjo varnost. V okviru instrumenta za 
meje Sklada za notranjo varnost je v sedemletnem obdobju za financiranje ukrepov skupaj na voljo 
2,76 milijarde EUR. Od tega bo 1,55 milijarde dodeljene na podlagi deljenega upravljanja med 
Komisijo in državami članicami. Pri izvajanju instrumenta za meje Sklada za notranjo varnost 
sodelujejo vse države EU, razen Irske in Združenega kraljestva, ter štiri pridružene schengenske države 
(Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). 

Revizorji EU priporočajo: 

(a) za zagotavljanje razpoložljivosti informacij o skupnih rezultatih naj države članice določijo 
merljive ciljne vrednosti za kazalnike izložkov, izidov in, kadar je to mogoče, učinka, kazalniki pa naj se 
z uporabo ustreznih informacijskih sistemov evidentirajo od začetka programa. Komisija naj zagotovi, 
da bo njeno poročilo o oceni deležnikom zagotovilo utemeljeno in pravočasno analizo osnovnih 
podatkov; 

(b) za povečanje dodane vrednosti EU Sklada za zunanje meje naj Komisija agenciji Frontex 
zagotavlja ustrezne, celovite in pravočasne informacije o izvajanju Sklada za zunanje meje, Sklada za 
notranjo varnost in poznejših instrumentov. Evidentiranje sofinanciranih sredstev, ki so del opreme 
agencije Frontex, naj postane obvezno za sredstva, ki bi lahko bila koristna za agencijo. Poleg tega naj 
se države članice in Komisija bolj osredotočijo na vzpostavljanje skupnih zajemnih centrov in drugih 
oblik konzularnega sodelovanja, ne pa na prenavljanje, posodabljanje ali opremljanje konzulatov; 

(c) za vključevanje Sklada za zunanje meje v nacionalne strategije upravljanja meja naj države 
članice oblikujejo celovite nacionalne strategije za upravljanje meja na podlagi analize tveganja po 
modelu skupne celovite analize tveganja, to pa naj postane temeljni pogoj za podporo iz Sklada za 
notranjo varnost ali poznejših instrumentov; 

(d) za okrepitev izvajanja sklada naj se izboljša upravna zmogljivost, tudi v zvezi z javnim naročanjem, 
zlasti v ključnih državah članicah. 

Kratek videoposnetek intervjuja s članom Evropskega računskega sodišča, pristojnim za poročilo, je ne voljo na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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