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Az Európai Számvevőszék a Frontex teljesítményét
vizsgálja
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést indított annak vizsgálatára, hogy az Európai Határ‐ és
Partvédelmi Ügynökség (Frontex) az eddigiekben eredményesen támogatta‐e a tagállamokat az
európai integrált határigazgatás megvalósításában.
A Számvevőszék a mai napon ellenőrzési előzetest tett közzé a Frontexről. Az ellenőrzési
előzetesek folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált
szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása.
A Frontex (a név a francia „frontières extérieures” kifejezés rövidítése) 2004‐ben jött létre az
Unió külső határain folytatott operatív együttműködés igazgatására. Az ügynökség megalapítása
kulcsfontosságú lépést jelentett az uniós integrált határigazgatás továbbfejlesztésében, szerepe,
költségvetése és forrásai pedig azóta is folyamatosan növekednek. A 2015. évi migrációs
csúcsidőszak nyomán hatásköre nagymértékben kibővült, és az ügynökség tényleges Európai
Határ‐ és Partvédelmi Ügynökséggé fejlődött. Ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az uniós
költségvetésből az ügynökségre fordított összeg is (2015: 137 millió euró, 2020: 322 millió euró).
Az Európai Bizottság ezzel egyidejűleg 2020‐ig 1000 új munkatárs felvételét engedélyezte a
megújult ügynökségnek.
2019 decemberében elfogadtak egy sor új szabályt is, amelyek még tovább növelik az ügynökség
hatáskörét. Az új szabályok javasolják azt is, hogy a 2021–2027‐es időszakban 11 milliárd euróra
kellene növelni az ügynökség költségvetését – főként a 10 000 tagállami határőrből álló
készenléti alakulat létrehozása és új eszközök beszerzése érdekében –, és a következő néhány
évben 3000‐re kellene emelni az alkalmazottak létszámát.
„A Frontex kulcsszerepet játszik az Unió integrált külső határigazgatásának megvalósításában, és
fontos szereplővé vált az uniós színtéren zajló migráció kezelésében is – nyilatkozta Leo Brincat,
az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk megvizsgálja, hogy az ügynökség
eredményesen látja‐e el ezeket a feladatait.”

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által közzétett ellenőrzési előzetesről. Az előzetes teljes
szövege a www.eca.europa.eu címen tölthető le angol nyelven.

ECA Press
12, rue Alcide De Gasperi ‐ L‐1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

HU
A számvevők értékelik, hogy a Frontex elsődleges tevékenységei eredményesen támogatják‐e az
uniós integrált határigazgatást, nevezetesen:




az Unió külső határain uralkodó helyzet Frontex általi megfigyelése lehetővé teszi‐e a
határincidensekre való gyors és célzott reagálást;
a tagállamok saját határigazgatási képességére irányuló kockázatelemzései és
sebezhetőségi értékelései hasznosnak bizonyulnak‐e az Unió határainak őrizetében;
operatív reagálása elősegíti‐e az uniós integrált határigazgatás fejlődését.

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2021‐ben kerül sor.

A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Unió több mint 42 000 km hosszú partszakasszal, közel 9000 km szárazföldi határral és
mintegy 300 nemzetközi repülőtérrel rendelkezik.
A Schengeni Egyezmény 1995‐ös hatálybalépése óta az Unió egy szabadságon, biztonságon és
jogérvényesülésen alapuló térség létrehozásán munkálkodik. A cél a belső határellenőrzések
felszámolása és egy olyan integrált külsőhatár‐igazgatási stratégia megvalósítása volt, amely
lehetővé teszi a határokon átnyúló súlyos fenyegetések és kihívások – például a bűnözés és a
migráció – kezelését.
A Frontex a következő négy elsődleges tevékenység révén járul hozzá az integrált határigazgatás
megvalósításához: helyzetmegfigyelés, amely naprakész képet nyújt az Unió külső határain
uralkodó és a migrációval kapcsolatos helyzetről; kockázatelemzés és a tagállamok saját határaik
igazgatására való képességének felmérése; operatív reagálás az illegális migráció megfékezése, a
határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem és a parti őrségek közötti együttműködés fokozása
érdekében; valamint a harmadik országokbeli állampolgárok visszaküldésének támogatása.
Az Európai Számvevőszék a közelmúltban a schengeni határellenőrzési rendszerekről és az
olaszországi, illetve görögországi migrációkezelésről is kiadott különjelentést, és hamarosan a
visszaküldési támogatásokról is ellenőrzést készít majd.
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