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Zdaniem unijnych kontrolerów Fundusz Granic Zewnętrznych UE 
przyczynił się do większej solidarności finansowej, lecz zachodzi 
potrzeba znalezienia lepszych metod pomiaru wyników Funduszu 
i dalszego zwiększania jego wartości dodanej UE 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że Fundusz Granic 
Zewnętrznych przyczynił się do lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi UE i większej solidarności 
finansowej wśród państw członkowskich. Jednakże jego unijna wartość dodana w innych obszarach była 
niewielka, a ogólny wynik nie mógł zostać zmierzony z powodu uchybień w monitorowaniu prowadzonym 
przez instytucje odpowiedzialne oraz z uwagi na poważne niedociągnięcia w ocenach ex post 
przeprowadzonych przez Komisję i państwa członkowskie. 

– Fundusz Granic Zewnętrznych pomógł państwom członkowskim w realizacji zadania polegającego na 
zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej – stwierdził Louis Galea, członek Trybunału 
odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Komisja i państwa członkowskie muszą jednak usprawnić działalność 
Funduszu, tak aby pieniądze podatników unijnych mogły być skuteczniej wykorzystywane na rzecz pomocy 
w zarządzaniu naszymi granicami zewnętrznymi przy równoczesnym dalszym wspieraniu solidarności finansowej. 

Unijni kontrolerzy ustalili, że programy państw członkowskich nie zostały uwzględnione w krajowych strategiach 
w dziedzinie kontroli granic i wiz. Nie określono też dla nich celów SMART ani mierzalnych wskaźników. W ramach 
procedur wyboru projektów nie zagwarantowano, że zaspokojone zostaną faktyczne potrzeby państw 
członkowskich. Niewłaściwie przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówień w państwach członkowskich 
spowodowały zagrożenie dla należytego zarządzania finansami. Kontrola wykazała poważne uchybienia 
w zarządzaniu Funduszem w kluczowych państwach członkowskich (w Grecji, Hiszpanii, we Włoszech oraz, 
w pierwszych latach finansowania, na Malcie). Może to oznaczać, że zarządzanie granicami nie jest w odpowiedni 
sposób wzmacniane tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Niski poziom wykorzystania środków w niektórych 
państwach ograniczył skuteczność pomocy finansowej z Funduszu. Ponadto należy usprawnić związki Funduszu 
z operacjami agencji Frontex.  

Z Funduszu Granic Zewnętrznych – głównego instrumentu finansowego UE wspomagającego zarządzanie 
granicami zewnętrznymi – w latach 2007-2013 wyasygnowano 1,9 mld euro. Ogólnym celem Funduszu Granic 
Zewnętrznych było niesienie pomocy państwom należącym do strefy Schengen obecnie i tym, które dołączą do 
niej w przyszłości, tak aby wesprzeć je w przeprowadzaniu jednolitych, skutecznych i wydajnych kontroli na 
wspólnych granicach zewnętrznych. Na lata 2014-2020 w miejsce Funduszu Granic Zewnętrznych został 
utworzony Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
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Informacje dla redaktorów: 

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego są publikowane przez cały rok i przedstawiają 
ustalenia kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 15/2014 pt. „Fundusz Granic Zewnętrznych przyczynił się do większej 
solidarności finansowej, lecz konieczne jest znalezienie lepszych metod pomiaru wyników Funduszu i dalsze 
zwiększanie jego wartości dodanej UE” oceniono efektywność Funduszu i jego unijną wartość dodaną oraz 
stopnień realizacji celów projektów i programów współfinansowanych z Funduszu. Kontrolerzy przyjrzeli się 
koncepcji, programowaniu i wdrażaniu, a także monitorowaniu i ocenie działań finansowanych z Funduszu Granic 
Zewnętrznych.  

W ramach obszaru Schengen kontrole na granicach wewnętrznych zostały zniesione z takim skutkiem, że 
bezpieczeństwo granic zewnętrznych jednego państwa ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich pozostałych 
państw. Celem Funduszu Granic Zewnętrznych jest ustanowienie solidarności finansowej wśród państw 
członkowskich poprzez wsparcie tych państw, dla których kontrola zewnętrznych granic UE stanowi 
nieproporcjonalnie duże obciążenie. 

Kontrola została przeprowadzona w kontekście wniosków legislacyjnych Komisji dotyczących okresu finansowania 
2014-2020, na mocy których w miejsce Funduszu Granic Zewnętrznych utworzono Fundusz Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, zapewniający państwom członkowskim wsparcie finansowe w zakresie zarządzania granicami 
zewnętrznymi i wizami. Łączna kwota 2,76 mld euro została przeznaczona na finansowanie działań w ramach 
instrumentu finansowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie granic w latach 2014-2020. Z tej 
kwoty 1,55 mld euro będzie wydatkowane przez Komisję i państwa członkowskie w trybie zarządzania dzielonego. 
Oprócz państw członkowskich UE (z wyjątkiem Irlandii i Zjednoczonego Królestwa) ze środków Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie granic korzystają również cztery państwa stowarzyszone ze strefą 
Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). 

Kontrolerzy UE zalecają: 

a) W celu zapewnienia dostępności informacji na temat ogólnych wyników państwa członkowskie powinny 
ustalić mierzalne wartości docelowe dla wskaźników produktu, wyniku i, o ile to możliwe, oddziaływania, przy 
czym wskaźniki te powinny być rejestrowane od początku trwania programu przy użyciu odpowiednich systemów 
informatycznych. Komisja powinna dopilnować, by zainteresowane strony mogły znaleźć w jej sprawozdaniu 
z oceny aktualną i kompetentną analizę danych leżących u jego podstaw. 

b) W celu zwiększenia unijnej wartości dodanej Funduszu Komisja powinna dostarczyć agencji Frontex 
odpowiednie, wyczerpujące i aktualne informacje dotyczące wykorzystania środków z Funduszu Granic 
Zewnętrznych, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i dalszych instrumentów. Należy wprowadzić obowiązek 
rejestrowania współfinansowanych aktywów, które mogą być przydatne do realizacji celów agencji Frontex, w puli 
jej wyposażenia technicznego. Ponadto państwa członkowskie i Komisja powinny skoncentrować się na tworzeniu 
wspólnych ośrodków przyjmowania wniosków wizowych i innych form współpracy konsularnej, a nie na 
renowacji, adaptacji czy wyposażaniu konsulatów. 

c) W celu włączenia Funduszu Granic Zewnętrznych do krajowej strategii zarządzania granicami państwa 
członkowskie powinny opracować kompleksowe krajowe strategie zarządzania granicami oparte na analizie ryzyka 
przeprowadzonej przy użyciu wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka. Opracowanie takiej strategii 
powinno stanowić warunek ex ante otrzymania wsparcia z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub kolejnych 
instrumentów. 

d) W celu skuteczniejszego wykorzystania środków z Funduszu należy wzmocnić zdolności administracyjne, 
w tym w zakresie zamówień publicznych, zwłaszcza w kluczowych państwach członkowskich.  

Krótka rozmowa z członkiem Trybunału odpowiedzialnym za sprawozdanie jest dostępna pod następującym adresem 
internetowym: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 
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