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Európai Számvevőszék: Az Európai Unió Külső Határok Alapja 
elősegíti a pénzügyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények 
mérésén és növelni kell az uniós többletértéket 

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint a Külső Határok Alap (EBF) hozzájárult 
az Unió külső határainak igazgatásához és támogatta a tagállamok közötti pénzügyi 
szolidaritást. Ezen túlmenően azonban az EBF csak korlátozott mértékű uniós többletértéket 
hozott létre, és az illetékes hatóságok monitoringtevékenységének gyengeségei, valamint a 
Bizottság és a tagállamok utólagos értékeléseinek súlyos hiányosságai miatt nem volt 
lehetséges az Alap átfogó eredményeinek értékelése. 

Louis Galea, a jelentésért felelős máltai számvevőszéki tag szerint „az EBF segítette a tagállamokat 
az uniós külső határok igazgatásával kapcsolatos feladataik elvégzésében, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak azonban még tökéletesíteniük kell az Alap működését annak érdekében, hogy az uniós 
adófizetők pénze mind a külső határaink igazgatásában való részvétel során, mind a pénzügyi 
szolidaritás további támogatásakor eredményesebben kerülhessen felhasználásra.” 

A számvevőszéki ellenőrök megállapították, hogy a tagállami programokat nem integrálták a tagállami 
határ-ellenőrzési és vízumügyi stratégiákba, a célkitűzéseket nem a SMART-szempontok szerint 
határozták meg és a hiányoztak a mérhető mutatók. A projektkiválasztási eljárások nem biztosították 
a tagállamok tényleges igényeinek kielégítését, a nem megfelelő tagállami közbeszerzési eljárások 
pedig veszélyeztették a gondos pénzgazdálkodást. A számvevők kulcsfontosságú tagállamokban 
(Görögország, Spanyolország, Olaszország és – a finanszírozás első éveiben – Málta) súlyos 
hiányosságokat állapítottak meg az Alap irányításában. Ezek a hiányosságok azzal a kockázattal jártak, 
hogy a határigazgatást ott, ahol arra a legnagyobb szükség lenne, nem erősítik meg megfelelően. 
Egyes országokban a kismértékű felhasználás korlátozta az Alap eredményességét. Mindezek mellett 
javítani kell az Alapnak a Frontex-műveletekkel való kapcsolatát is.  

Az EU külső határigazgatást támogató fő pénzügyi eszközeként az EBF a 2007–2013-as időszakban 
1,9 milliárd eurót fordított támogatásra. Az EBF átfogó célja, hogy segítsen a jelenlegi és a jövőbeni 
schengeni államoknak abban, hogy közös külső határaikon egységes, eredményes és hatékony 
ellenőrzést biztosítsanak. A 2014–2020-as időszakra az EBF utódjaként létrejött a Belső Biztonsági 
Alap (Internal Security Fund, ISF). 
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A szerkesztők figyelmébe: 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott 
uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott 
ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 

„A Külső Határok Alap elősegítette a pénzügyi szolidaritást, de javítani kell az eredmények mérésén 
és növelni kell az uniós többletértéket”című, 15/2014. sz. különjelentésben a Számvevőszék 
megvizsgálta az EBF eredményességét, az uniós többletértéket, valamint azt, hogy a társfinanszírozott 
projektek és programok célkitűzéseit milyen mértékben sikerült elérni. Az ellenőrzés során a 
számvevők az EBF által finanszírozott intézkedések tervezését, programozását és végrehajtását, 
valamint az ezekkel kapcsolatos monitoringot és értékelést vizsgálták.  

A belső ellenőrzések schengeni térségen belüli eltörlésének következtében bármely állam külső 
határbiztonsága érinti az összes többi állam határbiztonságát. Az EBF célja az volt, hogy pénzügyi 
szolidaritást hozzon létre a tagállamok között azon tagállamoknak nyújtott támogatás révén, amelyek 
számára az Unió külső határainak ellenőrzése aránytalan terhet jelent. 

A számvevőszéki ellenőrzéskor ismertek voltak a 2014–2020-as finanszírozási időszakra vonatkozó 
bizottsági javaslatok, amelyek az EBF utódjaként létrehozzák a Belső Biztonsági Alapot (ISF). Ez utóbbi 
alap célja pénzügyi támogatás nyújtása a külső határok és a vízumkibocsátások igazgatásához. A 
hétéves időszak alatt az ISF-Határigazgatás keretében összesen 2,76 milliárd euró áll rendelkezésre a 
támogatások finanszírozására, ebből az összegből 1,55 milliárd eurót a Bizottság és a tagállamok közös 
irányítással kezelnek majd. Csakúgy, mint – Írország és az Egyesült Királyság kivételével – az uniós 
tagállamok, a négy schengeni társult ország (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) is részt vesz az 
ISF-Határigazgatás felhasználásában. 

Az Európai Számvevőszék a következőket ajánlja: 

a) az átfogó eredményekre vonatkozó információk elérhetőségének biztosítása érdekében a 
tagállamok határozzanak meg mérhető célértékeket az output-, eredmény- és amennyiben 
lehetséges, hatásmutatók tekintetében, és a mutatókat a program kezdetétől fogva, megfelelő 
informatikai rendszerek segítségével rögzítsék. A Bizottság gondoskodjék arról, hogy értékelő 
jelentése biztosítsa a mögöttes adatok tényeken alapuló és időbeni elemzését az érdekelt felek 
számára. 

b) az Alap uniós többletértékének fokozása érdekében a Bizottság lássa el a Frontexet az EBF, az ISF 
és a későbbiekben létrehozandó további eszközök felhasználása tekintetében releváns, átfogó és 
időszerű információkkal. Tegyék kötelezővé a társfinanszírozott – és a Frontex igényei szempontjából 
potenciálisan hasznos – eszközöknek a Frontex eszközállományában való nyilvántartásba vételét. 
Továbbá a tagállamok és a Bizottság a konzulátusok felújítása, átalakítása vagy felszerelése helyett 
inkább közös vízumkérelmi központok létesítésére és a konzuli együttműködés egyéb formáinak 
megvalósítására összpontosítsanak. 

c) Az EBF-nek a nemzeti határigazgatási stratégiákba való integrálása érdekében a tagállamok 
dolgozzanak ki a közös integrált kockázatelemzési modell segítségével elvégzett kockázatelemzésen 
alapuló, átfogó nemzeti határigazgatási stratégiákat, és ez legyen az előfeltétele annak, hogy az ISF-
ből és a későbbiekben létrehozandó további eszközökből támogatásban részesülhessenek. 

d) az Alap felhasználásának növelése érdekében az igazgatási kapacitást, többek között a 
közbeszerzés tekintetében, meg kell erősíteni, különösen ami a kulcsfontosságú tagállamokat illeti.  

A jelentésért felelős számvevőszéki taggal készített rövid videóinterjú a következő címen tekinthető meg: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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