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EU:n tarkastajat tutkivat Frontexin tuloksellisuutta
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on käynnistänyt tarkastuksen, jossa selvitetään, onko
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) tähän mennessä vaikuttavalla tavalla tukenut
jäsenvaltioita Euroopan ulkorajojen yhdennetyssä valvonnassa.
Tarkastajat ovat tänään julkaisseet Frontexia koskevan tarkastuksen ennakkoesittelyn.
Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä.
Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai
ohjelmista kiinnostuneille tahoille.
Frontex (ulkorajoja merkitsevistä ranskan sanoista “frontières extérieures”) perustettiin vuonna
2004 huolehtimaan operatiivisesta yhteistyöstä EU:n ulkorajoilla. Frontexin perustamista
pidettiin ratkaisevana kehitysaskeleena kohti EU:n ulkorajojen yhdennettyä valvontaa. Viraston
tehtäviä, määrärahoja ja resursseja on myöhemmin asteittain lisätty. Vuoden 2015
muuttoliikehuipun jälkeen viraston toimivaltuuksia on kasvatettu, ja siitä on tosiasiallisesti tullut
Euroopan raja- ja merivartiovirasto. Viraston EU:n talousarviosta saama vuosittainen tuki on
lisääntynyt vuosina 2015–2020 huomattavasti, 137 miljoonasta eurosta 322 miljoonaan euroon.
Samaan aikaan Euroopan komissio on näyttänyt “uudelle” virastolle vihreää valoa
1 000 työntekijän rekrytointiin vuoteen 2020 mennessä.
Joulukuussa 2019 voimaan tulleiden uusien sääntöjen on tarkoitus lisätä viraston toimivaltuuksia
entisestään. Niiden mukaan viraston määrärahoja kasvatettaisiin 11 miljardiin euroon kaudella
2021–2027 ja viraston oman henkilöstön määrää lisättäisiin lähivuosina 3 000:een. Määrärahoja
tarvittaisiin etenkin 10 000 rajavartijasta koostuvien pysyvien joukkojen kokoamiseen
jäsenvaltioista sekä uusien varusteiden hankkimiseen.
“Frontexilla on olennainen rooli EU:n ulkorajojen valvonnan integroimisessa. Siitä on tullut
Eurooppaa koskevan muuttoliikkeen hallinnan kannalta tärkeä toimija.”, toteaa tarkastuksesta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Leo Brincat. “Tilintarkastustuomioistuin
selvittää, hoitaako virasto tehtävänsä vaikuttavasti.”
Tarkastajat tutkivat, tukevatko Frontexin ensisijaiset toiminnot vaikuttavalla tavalla EU:n
ulkorajojen integroitua valvontaa. Erityisesti perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:
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mahdollistaako Frontexin suorittama tilanteen tarkkailu ripeän ja tarkoituksenmukaisesti
kohdennetun reagoinnin häiriötilanteisiin EU:n ulkorajoilla
ovatko riskianalyysit ja haavoittuvuusarvioinnit, joissa virasto arvioi jäsenvaltioiden
rajavalvontavalmiuksia, hyödyllisiä EU:n rajojen suojelemista ajatellen
edistääkö viraston operatiivinen toiminta EU:n integroidun ulkorajavalvonnan
kehittämistä.

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuonna 2021.
Tiedoksi toimittajille
EU:lla on yli 42 000 km:n pituinen rannikko, lähes 9 000 km verran maarajoja ja noin 300
kansainvälistä lentokenttää.
Schengenin yleissopimuksen tultua voimaan vuonna 1995 EU on pyrkinyt luomaan vapauden,
turvallisuuden ja oikeuden alueen. Tarkoituksena oli luopua tarkastuksista sisärajoilla. Samalla
pyrittiin varautumaan vakaviin rajatylittäviin uhkiin ja haasteisiin, kuten rikollisuuteen ja
muuttoliikkeeseen, laatimalla yhdennetty ulkorajaturvallisuuden strategia.
Frontexilla on seuraavat neljä ensisijaista tehtävää, joiden tarkoituksena on edistää integroidun
ulkorajavalvonnan toteuttamista: tilanteen tarkkailu, jonka avulla virasto pyrkii antamaan
ajantasaisen kuvan EU:n ulkorajojen sekä muuttoliikkeen tilanteesta; riskianalyysi ja
jäsenvaltioiden rajavalvontavalmiuksien arviointi; operatiivinen toiminta, jolla hillitään laitonta
maahanmuuttoa, torjutaan rajatylittävää rikollisuutta ja lujitetaan rannikkovartiostojen
yhteistyötä; kolmansien maiden kansalaisten palauttamistuki.
Tilintarkastustuomioistuin on hiljattain antanut erityiskertomuksen Schengen-alueen
rajavalvonnassa käytettävistä järjestelmistä sekä muuttoliikkeen hallinnasta Kreikassa ja Italiassa.
Se aikoo myös lähitulevaisuudessa kohdistaa tarkastuksen palauttamistukeen.
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