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Pressemeddelelse

Luxembourg, den 30. januar 2020

EU-revisorerne undersøger Frontex' resultater
Den Europæiske Revisionsret har indledt en revision for at undersøge, om Det Europæiske
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) indtil videre har ydet medlemsstaterne
effektiv støtte med henblik på gennemførelse af en integreret europæisk grænseforvaltning.
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende Frontex.
Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten
er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller
programmer, der revideres.
Frontex (forkortelse af det franske "frontières extérieures" - ydre grænser) blev oprettet i 2004
til at forvalte det operative samarbejde ved EU's ydre grænser. Oprettelsen blev betragtet som
et væsentligt skridt i retning af at udvikle en integreret grænseforvaltning i EU, og Frontex' rolle,
budget og ressourcer er blevet stadig større. Efter at migrationen toppede i 2015, fik Frontex
styrket sine beføjelser, og det blev omdannet til Det Europæiske Agentur for Grænse- og
Kystbevogtning. Dets årlige bevilling fra EU-budgettet er steget betydeligt, fra 137 millioner euro
i 2015 til 322 millioner euro i 2020. Europa-Kommissionen gav også det "nye" agentur grønt lys
til at ansætte 1 000 medarbejdere senest i 2020.
De nye regler, der trådte i kraft i december 2019, vil udvide agenturets beføjelser yderligere. Der
er desuden stillet forslag om at forhøje Frontex' budget til 11 milliarder euro for perioden 20212027 - hovedsagelig med henblik på at oprette det stående korps af 10 000 grænsevagter fra
medlemsstaterne og indkøbe nyt udstyr - og øge dets eget personaleantal til 3 000 i de
nærmeste år.
"Frontex spiller en afgørende rolle med hensyn til at opnå en integreret forvaltning af EU's ydre
grænser og er blevet en vigtig aktør inden for migrationsstyring i Europa," siger Leo Brincat, det
medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "I vores revision vil vi undersøge,
om Frontex udfører sine opgaver på en effektiv måde."
Revisorerne vil undersøge, om Frontex' primære aktiviteter effektivt understøtter en integreret
grænseforvaltning i EU, og navnlig:

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
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om dets overvågning af situationen ved EU's ydre grænser muliggør hurtige og
målrettede reaktioner på hændelser ved grænserne
om dets risikoanalyser og sårbarhedsvurderinger vedrørende medlemsstaternes
grænseforvaltningskapacitet er nyttige værktøjer med hensyn til beskyttelse af EU's
grænser
om dets operationelle respons bidrager til udviklingen af en integreret
grænseforvaltning i EU.

Revisionsberetningen forventes offentliggjort i 2021.
Bemærkninger til redaktører
EU har over 42 000 km kystlinje, næsten 9 000 km landgrænse og ca. 300 internationale
lufthavne.
Siden Schengenkonventionens ikrafttræden i 1995 har EU forsøgt at skabe et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed. Målet var at afskaffe kontrollen ved de indre grænser og
håndtere alvorlige grænseoverskridende trusler og udfordringer - såsom kriminalitet og
migration - med en integreret strategi for forvaltning af de ydre grænser.
Frontex udfører fire hovedaktiviteter, som bør bidrage til gennemførelsen af en integreret
grænseforvaltning: situationsovervågning med henblik på at give et opdateret billede af
situationen vedrørende EU's ydre grænser og migration; risikoanalyse og vurdering af
medlemsstaternes kapacitet til at forvalte deres grænser; operationel respons med henblik på at
begrænse illegal immigration, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og styrke
kystbevogtningssamarbejdet; tilbagesendelsesstøtte til tredjelandsstatsborgere.
Revisionsretten har for nylig udsendt særberetninger om Schengenområdets
grænsekontrolsystemer og om migrationsstyring i Grækenland og Italien, og den vil udføre en
revision vedrørende tilbagesendelsesstøtte i den nærmeste fremtid.
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