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ELi audiitorite sõnul on Välispiirifond edendanud 
finantssolidaarsust, kuid fondi tulemuste mõõtmist tuleb 
parandada ning ELi lisandväärtust suurendada 

Täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruandes järeldatakse, et Välispiirifond on aidanud 
kaasa ELi välispiiride haldamisele ning on edendanud liikmesriikide vahelist finantssolidaarsust. 
Fondi täiendav ELi lisandväärtus oli aga piiratud ning üldiseid tulemusi ei olnud võimalik 
mõõta, sest vastutavate asutuste järelevalve oli nõrk ning komisjoni- ja liikmesriikide poolses 
järelhindamises esines tõsiseid puudusi. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Louis Galea sõnul on Välispiirifond aidanud 
liikmesriikidel ELi välispiire hallata, kuid komisjon ja liikmesriigid peavad parandama fondi toimimist, 
et välispiiride haldamiseks ELi maksumaksjate raha kasutamine oleks mõjusam ja toetaks samas ka 
jätkuvalt finantssolidaarsust. 

ELi audiitorid leidsid, et liikmesriikide programmid ei olnud lülitatud riiklikesse piirivalve- ja 
viisastrateegiatesse ning neil puudusid SMART-eesmärgid ja mõõdetavad näitajad. Projektide 
valikumenetlused ei taganud liikmesriikide tegelike vajaduste täitmist ja liikmesriikide puudulikud 
hankemenetlused seadsid ohtu usaldusväärse finantsjuhtimise. Auditiga leiti tõsiseid puudusi fondi 
juhtimises sellest kõige rohkem toetust saavates liikmesriikides (Kreeka, Hispaania, Itaalia ja esimestel 
rahastamisaastatel Malta). Need puudused võivad tähendada seda, et piirihaldust ei tugevdata 
piisavalt seal, kus seda kõige rohkem vaja oleks. Mõnes riigis täheldatud madal rakendamismäär 
vähendas fondi mõjusust. Lisaks tuleb tugevdada fondi seoseid Frontexi tegevusega. 

Välispiirifond on ELi peamine rahastamisvahend välispiiri haldamise toetamisel. Perioodiks 2007–2013 
eraldati fondile 1,9 miljardit eurot. Välispiirifondi peamine eesmärk on aidata praegustel ja tulevastel 
Schengeni riikidel tagada ühtne, mõjus ja tõhus kontroll ühisel välispiiril. Perioodil 2014–2020 võtab 
Välispiirifondi funktsiooni üle Sisejulgeolekufond. 

Toimetajatele: 

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi 
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eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

Käesolev eriaruanne nr 15/2014 kannab pealkirja „Välispiirifond on edendanud finantssolidaarsust, 
kuid fondi tulemuste mõõtmist tuleb parandada ning ELi lisandväärtust suurendada”. Aruandes 
uuritakse Välispiirifondi mõjusust, lisandväärtust ning seda, millises ulatuses saavutati fondi 
kaasrahastatud projektide ja programmide eesmärgid. Auditi käigus uuriti nii fondi ülesehitust, 
kavandamist ja rakendamist, kui ka järelevalvet ja hindamist.  

Schengeni alal on kontroll sisepiiridel kaotatud, mistõttu mõjutab iga riigi välispiiri julgeolek kõiki teisi 
riike. Välispiirifondi eesmärk on luua liikmesriikide vaheline finantssolidaarsus , toetades neid riike, 
mille jaoks ELi välispiiri kontrollimine kujutab endast ebaproportsionaalselt suurt koormust. 

Audit viidi läbi lähtuvalt komisjoni ettepanekutest rahastamisperioodi 2014–2020 kohta, mille alusel 
loodi Välispiirifondi järglasena Sisejulgeolekufond (uuest fondist toetatakse välispiiride haldamist ja 
viisade andmist). Sisejulgeolekufondist on seitsmeaastasel perioodil rahastamistegevuseks ette 
nähtud kokku 2,76 miljardit eurot, millest 1,55 miljardit rakendatakse liikmesriikide ja komisjoni 
koostöös toimuva eelarve täitmise raames. Iirimaa ja Ühendkuningriik välja arvatud, osalevad 
Sisejulgeolekufondis kõik ELi liikmesriigid ning neli Schengeni alaga liitunud riiki (Island, Liechtenstein, 
Norra ja Šveits). 

Euroopa Kontrollikoda esitab järgmised soovitused: 

a) tuleb tagada üldtulemusi käsitleva teabe kättesaadavus. Liikmesriigid peavad seadma 
mõõdetavad eesmärgid väljundi-, tulemus- ja võimaluse korral ka mõjunäitajatele, ning näitajad tuleb 
juba programmi alguses asjakohastes IT-süsteemides salvestada. Komisjon peab tagama, et esitab 
sidusrühmadele oma hindamisaruannetes alusandmete põhjaliku ja õigeaegse analüüsi; 

b) fondi ELi lisandväärtust tuleb suurendada. Komisjon peab edastama Frontexile asjakohase, 
tervikliku ja õigeaegse teabe Välispiirifondi, Sisejulgeolekufondi ja vastavate rahastamisvahendite 
rakendamise kohta. Fondi kaasrahastatud Frontexile potentsiaalselt kasulike varade registreerimine 
Frontexi seadmete loendisse peaks olema kohustuslik. Lisaks peaksid liikmesriigid ja komisjon 
pöörama rohkem tähelepanu ühiste viisataotluskeskuste loomisele ning muule konsulaarkoostööle, 
mitte konsulaatide remontimisele, kohandamisele või varustamisele; 

c) Välispiirifond peab moodustama osa riiklikust piirihaldusstrateegiast. Liikmesriigid peaksid 
töötama välja tervikliku riikliku piirihaldusstrateegia, mis põhineks ühtse integreeritud riskianalüüsi 
mudeli alusel tehtud riskianalüüsil. See peaks olema Sisejulgeolekufondi või vastavate 
rahastamisvahendite toetuse saamisel eeltingimuseks; 

d) fondi rakendamist tuleb parandada. Eelkõige fondist kõige enam toetust saavates liikmesriikides 
tuleb parandada haldussuutlikkust, sh ka hankemenetluste läbiviimist.  

Lühikest videointervjuud aruande eest vastutava kontrollikoja liikmega saab vaadata aadressil: 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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