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Auditoři EU zkoumají výsledky agentury Frontex
Evropský účetní dvůr (EÚD) zahájil audit, při kterém zjišťuje, zda Evropská agentura pro
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) poskytuje členským státům účinnou podporu při zavádění
integrované správy hranic.
Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu agentury Frontex. Zprávy
o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro
ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.
Agentura Frontex (z francouzského frontières extérieures – vnější hranice) byla založena v roce
2004, aby řídila operativní spolupráci na vnějších hranicích EU. Její vznik byl považován za klíčový
krok směrem k rozvoji integrované správy hranic v EU a role, rozpočet a zdroje agentury od té
doby postupně vzrostly. Po vyvrcholení migrační vlny v roce 2015 byly posíleny její pravomoci a
agentura se v podstatě stala evropskou pohraniční a pobřežní stráží. Její roční příspěvek
z rozpočtu EU výrazně stoupl, a to ze 137 milionů EUR v roce 2015 na 322 milionů EUR v roce
2020. Evropská komise zároveň „nové“ agentuře povolila přijmout do roku 2020 na 1 000
zaměstnanců.
Nová pravidla, která vstoupila v platnost v prosinci 2019, mají posílit pravomoci agentury ještě
více. Navrhuje se v nich mimo jiné zvýšit její rozpočet v období 2021–2027 na 11 miliard EUR,
především na vytvoření stálého útvaru v počtu 10 000 příslušníků pohraniční stráže členských
států a na pořízení nového vybavení, a zvýšit počet jejího vlastního personálu na 3 000
v následujících několika letech.
„Frontex hraje v integrované správě vnějších hranic EU stěžejní úlohu a je v Evropě jedním ze
zásadních subjektů při řízení migrace,“ uvedl člen EÚD odpovědný za audit Leo Brincat. „Při
auditu budeme zjišťovat, nakolik účinně plní své úkoly.“
Auditoři budou kontrolovat, zda základní činnosti Frontexu účinně napomáhají při integrované
správě hranic, a zejména zda:

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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monitorování situace na vnějších hranicích EU, které Frontex provádí, umožňuje rychle a
cíleně reagovat na přeshraniční incidenty,
jeho analýza rizik a posouzení zranitelných míst týkající se kapacit členských států při
správě svých hranic jsou užitečným nástrojem při ohraně hranic EU,
jeho operativní reakce přispívají k rozvoji integrované správy hranic EU.

Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v roce 2021.
Poznámka pro redaktory
EU má přes 42 000 km pobřežní hranice, téměř 9 000 km vnitrozemské hranice a kolem 300
mezinárodních letišť.
Od roku 1995, kdy vstoupila v platnost Schengenská úmluva, usiluje EU o vytvoření prostoru
svobody, bezpečnosti a práva. Záměrem těchto snah je pomocí strategie pro integrovanou správu
vnějších hranic odstranit kontroly na vnitřních hranicích a zároveň vyřešit závažné přeshraniční
hrozby a problémy, jako je kriminalita a migrace.
Frontex vykonává čtyři základní činnosti, které by měly přispívat k integrované správě hranic:
monitorování situace, jehož prostřednictvím se snaží poskytnout aktuální přehled o vnějších
hranicích EU a migrační situaci, rizikovou analýzu a posouzení schopnosti členských států chránit
své hranice, operativní činnost zaměřenou na omezení nelegální imigrace, boj s přeshraniční
kriminalitou a posílení spolupráce pohraničních stráží a podporu při navracení státních příslušníků
ze třetích zemí.
EÚD nedávno vydal zvláštní zprávy o schengenských informačních systémech a řízení migrace v
Řecku a Itálii a v blízké budoucnosti bude kontrolovat podporu při navracení osob.
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