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EU:s fond för yttre gränser främjar ekonomisk solidaritet men 
resultaten behöver mätas bättre och det europeiska mervärdet 
behöver stärkas – säger EU:s revisorer 

I en rapport som offentliggörs i dag drar Europeiska revisionsrätten slutsatsen att EU:s fond för 
yttre gränser har bidragit till EU:s förvaltning av de yttre gränserna och främjat ekonomisk 
solidaritet mellan medlemsstaterna. Men det ytterligare europeiska mervärde som skapats har 
varit begränsat och de övergripande resultaten har inte kunnat mätas på grund av brister i de 
ansvariga myndigheternas övervakning och allvarliga brister i kommissionens och 
medlemsstaternas efterhandsbedömningar. 

Enligt Louis Galea, som är den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten, har ”fonden 
hjälpt medlemsstaterna i deras arbete med att förvalta EU:s yttre gränser, men kommissionen och 
medlemsstaterna måste se till att fonden fungerar bättre så att EU-skattebetalarnas pengar används 
mer ändamålsenligt och bidrar till förvaltningen av våra yttre gränser samtidigt som de fortsätter att 
stödja ekonomisk solidaritet." 

EU:s revisorer konstaterade att medlemsstaternas program inte ingick i nationella strategier för 
gränskontroll och viseringar, och de saknade SMART-mål och mätbara indikatorer. Urvalsförfarandena 
för projekt garanterade inte att medlemsstaternas faktiska behov tillgodosågs, och bristfälliga 
upphandlingsförfaranden i medlemsstaterna äventyrade en sund ekonomisk förvaltning. Revisorerna 
upptäckte allvarliga brister i förvaltningen av fonden i nyckelmedlemsstater (Grekland, Spanien, Italien 
och, under de första finansieringsåren, Malta). Dessa brister skulle kunna innebära att 
gränsförvaltningen inte stärks tillräckligt där en förstärkning behövs som mest. Vissa länders låga 
genomförandegrad begränsade fondens ändamålsenlighet. Vidare behöver fondens kopplingar till 
Frontex insatser förbättras. 

I sin egenskap av EU:s främsta finansieringsinstrument till stöd för förvaltningen av de yttre gränserna 
beviljade fonden för yttre gränser (nedan kallad fonden) 1,9 miljarder euro under perioden 2007–
2013. Det övergripande syftet med fonden var att hjälpa nuvarande och potentiella Schengenstater 
att säkerställa enhetliga, ändamålsenliga och effektiva kontroller vid de gemensamma yttre 
gränserna. Till perioden 2014–2020 har fonden för inre säkerhet inrättats som en efterföljare till 
fonden för yttre gränser. 
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Meddelande till redaktörerna 

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras 
resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. 

I särskild rapport nr 15/2014 Fonden för yttre gränser har främjat ekonomisk solidaritet, men 
resultaten behöver mätas bättre och fonden behöver ge ett större europeiskt mervärde undersöker 
revisionsrätten fondens ändamålsenlighet och det europeiska mervärdet samt i vilken omfattning de 
medfinansierade projektens och programmens mål uppnåddes. Revisorerna undersökte 
utformningen, programplaneringen och genomförandet och övervakningen och utvärderingen av 
åtgärder som fonden finansierat. 

Inom Schengenområdet har de inre gränskontrollerna avskaffats, vilket innebär att säkerheten vid de 
yttre gränserna i varje stat påverkar alla de övriga. Syftet med fonden var att skapa ekonomisk 
solidaritet mellan medlemsstaterna och stödja de medlemsstater som får bära en oproportionerligt 
stor börda när det gäller kontrollen av EU:s yttre gränser. 

Revisionen genomfördes mot bakgrund av kommissionens förslag för finansieringsperioden 2014–
2020, som innebär att en fond för inre säkerhet har inrättats som en efterföljare till fonden för yttre 
gränser och den ska ge ekonomiskt stöd till hanteringen av yttre gränser och viseringar. Totalt 2,76 
(fast mellanslag?) miljarder euro finns tillgängliga för finansiering av åtgärder under sjuårsperioden 
inom instrumentet fonden för inre säkerhet, varav 1,55 miljarder euro ska kanaliseras via delad 
förvaltning mellan kommissionen och medlemsstaterna. Alla EU-medlemsstater, förutom Irland och 
Storbritannien, och de fyra associerade Schengenstaterna (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) 
deltar i genomförandet av fonden för inre säkerhet. 

EU revisorernas rekommendationer  

a) För att garantera att information finns tillgänglig om de övergripande resultaten bör 
medlemsstaterna fastställa mätbara mål för output-, utfalls- och, om möjligt, effektindikatorer. 
Indikatorerna bör också registreras från det att programmet inleds med hjälp av lämpliga it-system. 
Kommissionen bör se till att dess utvärderingsrapport ger aktörerna en väl underbyggd analys av de 
underliggande uppgifterna i god tid. 

b) För att öka fondens europeiska mervärde bör kommissionen ge Frontex  relevant och fullständig 
information i tid om genomförandet i medlemsstaterna av fonden för yttre gränser/fonden för inre 
säkerhet och efterföljande instrument. Man bör införa ett krav på att medfinansierade tillgångar ska 
registreras i Frontex reserv för teknisk utrustning för de tillgångar som kan vara användbara för dess 
behov. Dessutom bör medlemsstaterna och kommissionen koncentrera sig mer på att upprätta 
gemensamma ansökningscentrum och andra former av konsulärt samarbete i stället för att renovera, 
anpassa eller utrusta konsulat. 

c) För att fonden för yttre gränser ska införlivas i en nationell strategi för gränsförvaltning bör 
medlemsstaterna utarbeta övergripande nationella strategier för gränsförvaltning som bygger på en 
riskanalys enligt den gemensamma integrerade modellen för riskanalys. Detta bör vara ett 
förhandsvillkor för att få stöd från fonden för inre säkerhet eller efterföljande instrument. 

d) För att stärka fondens genomförande bör den administrativa kapaciteten öka, bland annat i fråga 
om upphandling och särskilt i nyckelmedlemsstater. 

En kort videointervju med den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten finns på 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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