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ES revidenti rūpīgi pēta Frontex darbības rezultātus
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir uzsākusi revīziju, lai pārbaudītu, vai Eiropas Robežu un krasta
apsardzes aģentūra (Frontex) līdz šim ir sniegusi efektīvu atbalstu dalībvalstīm Eiropas
integrētās robežu pārvaldības īstenošanā.
Šodien revidenti ir publicējuši ieskatu gaidāmajā revīzijā par Frontex. Minētajā dokumentā ir
sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik strādā. Dokuments ir
iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo politikas virzienu vai
programmām.
Frontex (no franču valodas frontières extérieures) izveidoja 2004. gadā, lai vadītu operatīvo
sadarbību pie ES ārējām robežām. Šis notikums tika uzskatīts par būtisku pasākumu virzībā uz
integrētas robežu pārvaldības izveidi Eiropas Savienībā, un kopš tā brīža aģentūras nozīme,
budžets un resursi tika pakāpeniski palielināti. Pēc 2015. gada, kad bija lielākā migrācija,
aģentūras pilnvaras tika pastiprinātas un tā faktiski kļuva par Eiropas Robežu un krasta apsardzi.
Gada subsīdijas, kas atvēlētas tai no ES budžeta, ir ievērojami pieaugušas – no
137 miljoniem EUR 2015. gadā līdz 322 miljoniem EUR 2020. gadā. Līdztekus Eiropas Komisija
atļāva “jaunajai” aģentūrai pieņemt darbā 1000 cilvēkus līdz 2020. gadam.
Jaunie noteikumi, kas stājās spēkā 2019. gada decembrī, paredz vēl vairāk palielināt aģentūras
pilnvaras. Noteikumos ir arī ierosināts palielināt tās budžetu līdz 11 miljardiem EUR periodam no
2021. gada līdz 2027. gadam – galvenokārt tāpēc, ka ir jāizveido 10 000 cilvēku korpuss no
dalībvalstu robežsargiem un jāiegādājas jauns aprīkojums,– un palielināt pašas aģentūras
darbinieku skaitu līdz 3000 dažos turpmākajos gados.
“Frontex ir izšķiroša nozīme ES ārējo robežu integrētas pārvaldības izveidē un Eiropas līmenī ir
kļuvusi par nozīmīgu dalībnieku migrācijas pārvaldībā,” sacīja par šo revīzijas ziņojumu
atbildīgais ERP loceklis Leo Brincat. “Revīzijā mēs pārliecināsimies, vai tā savus uzdevumus veic
efektīvi.”
Revidenti pārbaudīs, vai Frontex pamatdarbības efektīvi atbalsta ES integrētu robežu pārvaldību,
jo īpaši:
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vai tās veiktā ES ārējo robežu stāvokļa uzraudzība ļauj ātri un mērķtiecīgi reaģēt uz
robežu incidentiem;
vai tās veiktā riska analīze un neaizsargātības novērtējumi attiecībā uz dalībvalstu
spējām pārvaldīt savas robežas ir noderīgs rīks ES robežu aizsardzībai;
vai tās operatīvā reaģēšana sekmē ES integrētas robežu pārvaldības izveidi.

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2021. gadā.

Piezīmes izdevējiem
ES krasta līnijas garums ir vairāk nekā 42 000 km, tās sauszemes robežas garums ir gandrīz
9000 km, un tajā ir aptuveni 300 starptautiskas lidostas.
Kopš 1995. gada, kad stājās spēkā Šengenas konvencija, ES mērķis ir izveidot brīvības, drošības
un tiesiskuma telpu. Mērķis bija atteikties no pārbaudēm uz iekšējām robežām un līdztekus,
īstenojot integrētu ārējo robežu pārvaldību, reaģēt uz nopietniem pārrobežu apdraudējumiem
un problēmām, tādām kā noziedzība un migrācija.
Frontex veic četras pamatdarbības, kurām būtu jāsekmē integrēta robežu pārvaldība: uzrauga
situāciju, lai sniegtu aktuālu priekšstatu par ES ārējām robežām un migrācijas stāvokli; analizē
riskus un novērtē dalībvalstu spējas pārvaldīt savas robežas; operatīvi reaģē, lai ierobežotu
nelegālo imigrāciju, cīnītos pret pārrobežu noziedzību un uzlabotu krasta apsardzes sadarbību;
sniedz atgriešanās atbalstu trešo valstu valstspiederīgajiem.
ERP nesen publicēja īpašos ziņojumus par Šengenas robežkontroles sistēmām un migrācijas
pārvaldību Grieķijā un Itālijā un drīzumā revidēs atgriešanas atbalstu.
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