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ELi audiitorid uurivad Frontexi tegevuse
tulemuslikkust
Euroopa Kontrollikoda on alustanud auditit, et uurida, kas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet
(Frontex) on seni andnud liikmesriikidele tõhusat toetust Euroopa integreeritud piirihalduse
rakendamisel.
Täna avaldasid audiitorid Frontexit käsitleva auditi tutvustuse. Audititutvustustes käsitletakse
käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet auditeeritud poliitikast või
programmidest huvitatutele.
Frontex (lühend prantsuskeelsetest sõnadest „frontières extérieures“) asutati 2004. aastal, et
hallata operatiivkoostööd ELi välispiiridel. Ameti loomist peeti oluliseks sammuks integreeritud
piirihalduse arendamise suunas ELis ning selle roll, eelarve ja vahendid on sellest ajast alates järkjärgult suurenenud. Pärast rände haripunkti 2015. aastal tugevdati ameti volitusi ning sellest sai
Euroopa piiri- ja rannikuvalve. Ametile ELi eelarvest eraldatud iga-aastane toetus on
märkimisväärselt suurenenud – 137 miljonilt eurolt 2015. aastal 322 miljoni euroni 2020. aastal.
Samal ajal andis Euroopa Komisjon „uuele“ ametile rohelise tule võtta 2020. aastaks tööle 1000
inimest.
Uued eeskirjad, mis jõustusid 2019. aasta detsembris, peaksid ameti volitusi veelgi suurendama.
Samuti tehakse neis ettepanek suurendada ameti eelarvet 2021.–2027. aastal 11 miljardi euroni
– peamiselt selleks, et moodustada liikmesriikide piirivalveametnikest 10 000-liikmeline alaline
korpus ja osta uusi seadmeid – ning tõsta koosseisuliste töötajate arvu lähiaastatel 3000-ni.
„Frontexil on keskne roll ELi välispiiride integreeritud haldamise saavutamisel ning temast on
saanud oluline osaleja rände haldamisel Euroopa tasandil,“ ütles auditi eest vastutav
kontrollikoja liige Leo Brincat. „Teeme oma auditiga kindlaks, kas Frontex täidab oma ülesandeid
tõhusalt.“
Audiitorid uurivad, kas Frontexi põhitegevus toetab tõhusalt ELi integreeritud piirihaldust,
eelkõige seda, kas
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ELi välispiiridel valitseva olukorra jälgimine Frontexi poolt võimaldab reageerida kiiresti ja
sihipäraselt piiriintsidentidele;
Frontexi riskianalüüsid ja haavatavuse hinnangud liikmesriikide suutlikkuse kohta hallata
oma piire on kasulikud vahendid ELi piiride kaitsmiseks;
Frontexi operatiivne reageerimine aitab kaasa ELi integreeritud piirihalduse
arendamisele.

Auditiaruanne on kavas avaldada 2021. aastal.
Toimetajatele
ELis on üle 42 000 km rannajoont, peaaegu 9000 km maismaapiiri ja ligikaudu 300 rahvusvahelist
lennujaama.
Alates Schengeni konventsiooni jõustumisest 1995. aastal on EL püüdnud luua vabadusel,
turvalisusel ja õigusel rajanevat ala. Eesmärk oli kaotada kontroll sisepiiridel, tegeledes samal ajal
välispiiride integreeritud haldamise strateegia abil tõsiste piiriüleste ohtude ja probleemidega,
nagu kuritegevus ja ränne.
Frontex viib ellu nelja peamist tegevust, mis peaksid kaasa aitama integreeritud piirihalduse
rakendamisele: olukorra jälgimine, millega püütakse anda ajakohastatud ülevaade ELi
välispiiridest ja rändeolukorrast; riskianalüüs ja hinnang liikmesriikide suutlikkusele hallata oma
piire; operatiivne reageerimine, et ohjeldada ebaseaduslikku sisserännet, võidelda piiriülese
kuritegevuse vastu ja tõhustada rannikuvalve koostööd; kolmandate riikide kodanike
tagasisaatmise toetamine.
Kontrollikoda avaldas hiljuti eriaruanded Schengeni piirikontrollisüsteemide ja rände haldamise
kohta Kreekas ja Itaalias ning auditeerib lähemas tulevikus tagasipöördumise toetamist.
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