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Fond za vanjske granice EU-a potiče financijsku solidarnost, no 
potrebno je bolje mjerenje rezultata te treba pojačati dodanu 
vrijednost EU-a – poručuju revizori EU-a 

U danas objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud) zaključuje se da je Fond za vanjske 
granice (EBF, engl. External Borders Fund) pridonio upravljanju vanjskim granicama EU-a i potakao 
financijsku solidarnost među državama članicama. Međutim, povećanje dodane vrijednosti EU-a 
bilo je ograničeno, a ukupni se rezultat nije mogao izmjeriti zbog nedostataka u praćenju koje 
provode odgovorna tijela te ozbiljnih propusta u ex post evaluacijama koje provode Komisija i 
države članice. 

Gospodin Louis Galea, član Suda zadužen za izvješće, navodi: „Fond za vanjske granice pomogao je 
državama članicama u njihovoj zadaći upravljanja vanjskim granicama EU-a, no Komisija i države članice 
moraju poboljšati djelovanje Fonda kako bi se omogućila djelotvornija uporaba novca poreznih obveznika 
EU-a za pružanje pomoći pri upravljanju našim vanjskim granicama i nastavak podupiranja financijske 
solidarnosti.” 

Revizori EU-a utvrdili su da programi država članica nisu bili uključeni u nacionalne strategije za granične 
kontrole i vize te su im nedostajali ciljevi i mjerljivi pokazatelji u skladu s kriterijima SMART. Postupci 
odabira projekata nisu osigurali ispunjenje stvarnih potreba država članica, a neodgovarajući postupci javne 
nabave u državama članicama ugrozili su dobro financijsko upravljanje. Revizori su utvrdili ozbiljne 
nedostatke u upravljanju Fondom u ključnim državama članicama (u Grčkoj, Španjolskoj, Italiji te, u ranim 
godinama financiranja, na Malti). Ovi bi nedostatci mogli značiti da upravljanje granicama nije 
odgovarajuće pojačano ondje gdje je to najpotrebnije. Niska stopa provedbe u nekim je državama 
ograničila djelotvornost Fonda. Nadalje, potrebno je poboljšati veze Fonda s djelovanjem agencije Frontex.  

Fondom za vanjske granice, kao glavnim financijskim instrumentom EU-a za potporu upravljanju vanjskim 
granicama, u razdoblju od 2007. do 2013. godine osigurano je 1,9 milijardi eura. Ukupni cilj Fonda za 
vanjske granice bio je pomoći sadašnjim i budućim državama schengenskog prostora u osiguravanju 
jedinstvene, djelotvorne i učinkovite kontrole na njihovim zajedničkim vanjskim granicama. U razdoblju od 
2014. do 2020. godine zadaće Fonda za vanjske granice preuzet će Fond za unutarnju sigurnost (ISF, engl. 
Internal Security Fund). 
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Napomena za urednike 

Sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju nalazi odabranih revizija 
određenih proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem. 

Ovim tematskim izvješćem (br. 15/2014) pod naslovom „Fond za vanjske granice potaknuo je 
financijsku solidarnost, no potrebno je osigurati bolje mjerenje rezultata i povećanu dodanu 
vrijednost EU-a” ispituje se djelotvornost Fonda za vanjske granice i dodana vrijednost EU-a te mjera 
u kojoj su ostvareni ciljevi projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima iz Fonda. Revizori su 
razmotrili osmišljavanje, izradu programa, provedbu, praćenje i evaluaciju mjera koje su financirane 
sredstvima iz Fonda.  

Unutar schengenskog područja ukinute su unutrašnje kontrole pa sigurnost vanjskih granica bilo koje 
države stoga utječe na sve ostale. Fond za vanjske granice težio je uspostavljanju financijske 
solidarnosti među državama članicama pružajući potporu onima kojima kontrola vanjskih granica EU-a 
predstavlja nerazmjerno velik teret.  

Revizija je obavljena uzimajući u obzir prijedloge Komisije za razdoblje financiranja od 2014. do 
2020. godine, na temelju kojih je uspostavljen Fond za unutarnju sigurnost (ISF) kao nasljednik Fonda 
za vanjske granice (EBF) i kojima se osigurava financijska potpora za upravljanje vanjskim granicama i 
vizama. Za financiranje aktivnosti tijekom navedenog sedmogodišnjeg razdoblja u okviru instrumenta 
ISF-a za granice dostupno je ukupno 2,76 milijardi eura, od čega će se 1,55 milijardi eura usmjeriti 
putem podijeljenog upravljanja između Komisije i država članica. Uz države članice EU-a (osim Irske i 
Ujedinjene Kraljevine) u provedbi instrumenta ISF-a za granice sudjeluju i četiri zemlje pridružene 
schengenskom prostoru (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). 

Revizori EU-a preporučuju sljedeće: 

(a) kako bi osigurale dostupnost informacija o ukupnim rezultatima, države članice trebale bi 
postaviti mjerljive ciljne vrijednosti za pokazatelje izlaznih proizvoda, ishoda te, kada je moguće, 
učinka, a pokazatelji bi se od početka programa trebali pratiti uporabom odgovarajućih informacijskih 
sustava. Komisija bi trebala osigurati da njezino izvješće o evaluaciji dionicima pruži sadržajnu i 
pravodobnu analizu povezanih podataka. 

(b) kako bi povećala dodanu vrijednost EU-a, Komisija bi agenciji Frontex trebala osigurati 
odgovarajuće, sveobuhvatne i pravodobne informacije u pogledu provedbe Fonda za vanjske granice, 
Fonda za unutarnju sigurnost i budućih instrumenata. Evidentiranje sufinancirane imovine u ukupnoj 
tehničkoj opremi agencije Frontex trebalo bi biti obvezno za onu imovinu koja koristi zadovoljenju 
potreba agencije. Nadalje, države članice i Komisija trebale bi se više usredotočiti na uspostavu 
zajedničkih centara za podnošenje zahtjeva te druge oblike konzularne suradnje umjesto na obnovu, 
prilagodbu ili opremanje konzulata. 

(c) kako bi Fond za vanjske granice uključile u nacionalnu strategiju za upravljanje granicama, države 
članice trebale bi razviti sveobuhvatne nacionalne strategije za upravljanje granicama na temelju 
analize rizika u skladu sa zajedničkim integriranim modelom analize rizika te bi ovo trebao biti ex ante 
uvjet za primanje potpore iz Fonda za unutarnju sigurnost ili budućih instrumenata. 

(d) kako bi se pojačala provedba Fonda, trebalo bi poboljšati administrativne kapacitete, uključujući u 
vezi s javnom nabavom, osobito u ključnim državama članicama.  

Kratak videozapis razgovora s članom Suda zaduženim za ovo izvješće dostupan je na: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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