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«Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ προωθεί τη 
χρηματοδοτική αλληλεγγύη, αλλά απαιτείται καλύτερη μέτρηση 
των αποτελεσμάτων και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας της 
ΕΕ», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (EBF) συνέβαλε στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και ότι προώθησε τη χρηματοδοτική αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών. Ωστόσο, η περαιτέρω προστιθέμενη αξία της ΕΕ υπήρξε περιορισμένη και τα 
συνολικά αποτελέσματα δεν κατέστη δυνατό να μετρηθούν, λόγω αδυναμιών στην 
παρακολούθηση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και σοβαρών ελλείψεων στις εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις εκ μέρους της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

Σύμφωνα με τον κύριο Louis Galea, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιο για την έκθεση, «Το EBF βοήθησε τα 
κράτη μέλη στην εκτέλεση του καθήκοντος της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, αλλά η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη λειτουργία του Ταμείου ούτως ώστε τα 
χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα, τόσο βοηθώντας 
στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων μας όσο και συνεχίζοντας να προωθούν τη χρηματοδοτική 
αλληλεγγύη.» 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι τα προγράμματα των κρατών μελών δεν εντάχθηκαν σε εθνικές 
στρατηγικές για τον έλεγχο των συνόρων και τις θεωρήσεις και δεν περιλάμβαναν στόχους SMART 
και μετρήσιμους δείκτες. Οι διαδικασίες επιλογής των έργων δεν διασφάλιζαν την αντιμετώπιση των 
πραγματικών αναγκών των κρατών μελών και ανεπαρκείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σε 
ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν σε κίνδυνο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι ελεγκτές 
διαπίστωσαν σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση του Ταμείου σε καίριας σημασίας κράτη μέλη 
(Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και, όσον αφορά τα πρώτα έτη χρηματοδότησης, Μάλτα). Οι εν λόγω 
αδυναμίες θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι δεν ενισχύεται επαρκώς η διαχείριση των συνόρων εκεί 
όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης σε ορισμένες χώρες περιόρισε την 
αποτελεσματικότητα του Ταμείου. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθεί η σύνδεση του Ταμείου με τις 
επιχειρήσεις του Frontex. 
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Το EBF, ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την υποστήριξη της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων, παρείχε πόρους ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Γενικός 
στόχος του EBF ήταν να βοηθά τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη Σένγκεν να διασφαλίζουν 
ενιαίους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς ελέγχους στα κοινά εξωτερικά σύνορά τους. Για την 
περίοδο 2014-2020, ιδρύθηκε το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Internal Security Fund, ISF) προς 
αντικατάσταση του EBF. 

 
Σημείωμα προς τους συντάκτες: 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις 
διαπιστώσεις επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 15/2014, με τίτλο «Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων προώθησε τη 
χρηματοδοτική αλληλεγγύη, αλλά απαιτείται καλύτερη μέτρηση των αποτελεσμάτων και ενίσχυση 
της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ», εξετάζει την αποτελεσματικότητα του EBF και την προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ, καθώς και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί για τα 
συγχρηματοδοτηθέντα έργα και προγράμματα. Οι ελεγκτές εξέτασαν τον σχεδιασμό, τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το EBF.  

Εντός του χώρου Σένγκεν οι εσωτερικοί έλεγχοι έχουν καταργηθεί, με συνέπεια η ασφάλεια των 
εξωτερικών συνόρων οποιουδήποτε κράτους να επηρεάζει όλα τα άλλα. Το EBF είχε ως στόχο την 
καθιέρωση χρηματοδοτικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, υποστηρίζοντας τα κράτη 
εκείνα για τα οποία ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αποτελεί δυσανάλογη επιβάρυνση.  

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των προτάσεων της Επιτροπής για την περίοδο 
χρηματοδότησης 2014-2020, βάσει των οποίων συστάθηκε το ISF διαδεχόμενο το EBF και παρέχεται 
οικονομική στήριξη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων. Συνολικά, είναι 
διαθέσιμα 2,76 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων κατά την επταετή περίοδο 
λειτουργίας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα και Θεωρήσεις (ISF-Borders and Visas), εκ 
των οποίων 1,55 δισεκατομμύρια ευρώ θα διοχετευθούν μέσω επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών. Στην εφαρμογή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Σύνορα 
και Θεωρήσεις συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου 
Βασιλείου), καθώς και τα τέσσερα συνδεδεμένα κράτη στο Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία 
και Ελβετία).  

Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

α) προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τα συνολικά 
αποτελέσματα, τα κράτη μέλη πρέπει να θέτουν μετρήσιμους επιμέρους στόχους για τους δείκτες 
υλοποιήσεων, επακολούθων και, ει δυνατόν, αντικτύπου, ενώ οι δείκτες πρέπει να καταγράφονται 
από την έναρξη του προγράμματος με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων ΤΠ. Η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η έκθεση αξιολόγησής της παρέχει στους ενδιαφερομένους τεκμηριωμένη και 
έγκαιρη ανάλυση των σχετικών δεδομένων. 

β) προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της ΕΕ χάρις στο Ταμείο, η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει στον Frontex συναφή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση του 
EBF, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και μεταγενέστερων μέσων. Η καταγραφή των 
συγχρηματοδοτούμενων στοιχείων ενεργητικού στον εφεδρικό εξοπλισμό του Frontex πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτική για τα στοιχεία ενεργητικού που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τις 
ανάγκες του. Επιπλέον, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στη 



EL 

 
 
 

 

3 

δημιουργία κοινών κέντρων αιτήσεων θεώρησης και άλλων μορφών προξενικής συνεργασίας, παρά 
στην ανακαίνιση, την προσαρμογή ή τον εξοπλισμό των προξενείων. 

γ) προκειμένου να ενταχθεί το EBF σε μια εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των συνόρων, τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές στον τομέα της διαχείρισης 
των συνόρων, βάσει ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με το κοινό υπόδειγμα ολοκληρωμένης ανάλυσης 
κινδύνου, και αυτό πρέπει να αποτελέσει προαπαιτούμενο για την παροχή στήριξης από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας ή από μεταγενέστερα μέσα. 

δ) προκειμένου να ενισχυθεί η εκτέλεση του Ταμείου, η διοικητική ικανότητα, μεταξύ άλλων όσον 
αφορά τη σύναψη συμβάσεων, πρέπει να ενισχυθεί, ιδίως στα κράτη μέλη καίριας σημασίας.  

Σύντομο βίντεο με συνέντευξη του Μέλους του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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