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Pranešimas spaudai
Liuksemburgas, 2020 m. sausio 30 d.

ES auditoriai tiria FRONTEX veiksmingumą
Europos Audito Rūmai (EAR) pradėjo vykdyti auditą, siekdami patikrinti, ar Europos sienų ir
pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) iki šiol veiksmingai padėjo valstybėms narėms
įgyvendinti Europos integruotą sienų valdymą.
Šiandien auditoriai paskelbė preliminarią FRONTEX audito apžvalgą. Preliminariose audito
apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Šios apžvalgos yra informacijos
šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis.
FRONTEX (iš prancūzų kalbos „frontières extérieures“) įsteigta 2004 m. operatyviniam
bendradarbiavimui prie ES išorės sienų valdyti. Jos įsteigimas buvo laikomas esminiu žingsniu
plėtojant integruotą sienų valdymą ES, o jos vaidmuo, biudžetas ir ištekliai nuo to laiko
palaipsniui didėjo. Po 2015 m. migracijos antplūdžio jos galios buvo sustiprintos, ir agentūra iš
tikrųjų tapo Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgomis. Jos metinė subsidija iš ES biudžeto
labai išaugo – nuo 137 milijonų eurų 2015 m. iki 322 milijonų eurų 2020 m. Tuo pat metu
Europos Komisija „naujai“ agentūrai leido iki 2020 m. įdarbinti 1 000 žmonių.
2019 m. gruodžio mėn. įsigaliojusios naujos taisyklės turėtų dar labiau sustiprinti agentūros
įgaliojimus. Jose taip pat siūloma 2021–2027 m. laikotarpiu padidinti jos biudžetą iki 11 milijardų
eurų – daugiausia tam, kad būtų sukurtos nuolatinės 10 000 valstybių narių sienos apsaugos
pareigūnų pajėgos ir įsigyta nauja įranga, ir per ateinančius kelerius metus padidinti jos
darbuotojų skaičių iki 3 000.
„FRONTEX atlieka pagrindinį vaidmenį siekiant integruoto ES išorės sienų valdymo ir tapo svarbia
migracijos valdymo veikėja Europos lygmeniu, – teigė už auditą atsakingas EAR narys Leo
Brincat. – Mūsų audito metu bus nustatyta, ar ji veiksmingai atlieka savo užduotis.“
Auditoriai patikrins, ar FRONTEX pirmine veikla veiksmingai remiamas ES integruotas sienų
valdymas, visų pirma, ar:
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jos vykdomas padėties prie ES išorės sienų stebėjimas sudaro sąlygas greitai ir tikslingai
reaguoti į incidentus prie sienų;
valstybių narių sienų valdymo gebėjimų rizikos analizės ir pažeidžiamumo vertinimai yra
naudingos ES sienų apsaugos priemonės;
jos operatyvinis atsakas padeda plėtoti ES integruotą sienų valdymą.

Audito ataskaitą tikimasi paskelbti 2021 m.

Pastabos leidėjams
ES turi daugiau kaip 42 000 km pakrantės, beveik 9 000 km sausumos sienų ir apie 300
tarptautinių oro uostų.
Nuo Šengeno konvencijos įsigaliojimo 1995 m. ES siekė sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo
erdvę. Tikslas buvo panaikinti vidaus sienų patikras ir kartu spręsti dideles tarpvalstybines
grėsmes ir iššūkius, pavyzdžiui, susijusius su nusikalstamumu ir migracija, taikant integruotą
išorės sienų valdymo strategiją.
FRONTEX vykdo keturias pirmines veiklas, kuriomis turėtų būti prisidedama prie integruoto sienų
valdymo įgyvendinimo: padėties stebėjimą, kuriuo ji siekia pateikti naujausią ES išorės sienų ir
migracijos padėties vaizdą; rizikos analizę ir valstybių narių gebėjimo valdyti savo sienas
vertinimą; operatyvinį atsaką siekiant pažaboti neteisėtą imigraciją, kovoti su tarpvalstybiniu
nusikalstamumu ir stiprinti pakrančių apsaugos tarnybų bendradarbiavimą; paramą grąžinant
trečiųjų šalių piliečius.
EAR neseniai paskelbė specialiąsias ataskaitas dėl Šengeno sienų kontrolės sistemų ir migracijos
valdymo Graikijoje ir Italijoje ir artimiausioje ateityje atliks grąžinimo paramos auditą.
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