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Kontrolerzy przyjrzą się wynikom osiągniętym przez
Frontex
Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął kontrolę mającą na celu sprawdzenie, czy
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) udało się do tej pory zapewnić
skuteczne wsparcie państwom członkowskim w zakresie wdrażania europejskiego
zintegrowanego zarządzania granicami.
Trybunał opublikował dzisiaj wprowadzenie do kontroli dotyczącej Frontexu. Wprowadzenia do
kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Publikacje tego
rodzaju mają stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub
programami będącymi przedmiotem kontroli.
Frontex (skrót ten pochodzi od francuskiego wyrażenia frontières extérieures) utworzono
w 2004 r. w celu zarządzania współpracą operacyjną na zewnętrznych granicach UE. Powołanie
Agencji uznano za istotny krok na drodze do opracowania zintegrowanego zarządzania granicami
w UE. Od momentu utworzenia Frontexu jego rola, budżet i zasoby stopniowo zyskiwały na
znaczeniu i wielkości. W następstwie szczytowego napływu migrantów w 2015 r. uprawnienia
Agencji rozszerzono i ostatecznie została ona przekształcona w Europejską Agencję Straży
Granicznej i Przybrzeżnej. Jednocześnie kwota corocznej dotacji przekazywanej z budżetu UE na
rzecz Frontexu istotnie wzrosła, ze 137 mln euro w 2015 r. do 322 mln euro w 2020 r. Komisja
Europejska udzieliła ponadto tej „nowo utworzonej” Agencji pozwolenia na zatrudnienie 1 000
pracowników do 2020 r.
Nowe przepisy, które weszły w życie w grudniu 2019 r., mają jeszcze bardziej poszerzyć
uprawnienia Frontexu. Zaproponowano w nich również zwiększenie budżetu Agencji do 11 mld
euro na okres 2021–2027 – głównie w celu utworzenia stałej służby liczącej 10 000
funkcjonariuszy straży granicznej z państw członkowskich oraz zakupu nowego sprzętu – a także
zwiększenie liczby pracowników Agencji do 3 000 w kilku kolejnych latach.
– Frontex odgrywa zasadniczą rolę, jeśli chodzi o osiągnięcie zintegrowanego zarządzania
zewnętrznymi granicami UE, i stał się ważnym podmiotem w procesie zarządzania migracjami na
arenie europejskiej – zwrócił uwagę Leo Brincat, członek Trybunału odpowiedzialny za tę
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kontrolę. – Prowadzona kontrola ma na celu sprawdzenie, czy Agencja skutecznie realizuje
powierzone jej zadania.
Kontrolerzy sprawdzą, czy w ramach podstawowej działalności Frontex skutecznie wspiera
zintegrowane zarządzanie granicami UE. W szczególności kontrola będzie dotyczyła tego, czy:




monitorowanie przez Agencję sytuacji na zewnętrznych granicach UE pozwala szybko
i w sposób dobrze ukierunkowany reagować na incydenty na granicach;
prowadzone przez Agencję analizy ryzyka i oceny podatności na zagrożenia dotyczące
zdolności poszczególnych państw członkowskich do zarządzania granicami krajowymi
stanowią użyteczne narzędzia ochrony granic UE;
reagowanie operacyjne zapewniane przez Agencję przyczynia się do wdrożenia unijnego
zintegrowanego zarządzania granicami.

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2021 r.

Informacje dla redaktorów
UE liczy ponad 42 000 km linii brzegowej i niemal 9 000 km granic lądowych, a na jej terytorium
znajduje się około 300 lotnisk międzynarodowych.
Od wejścia w życie konwencji z Schengen w 1995 r. UE dążyła do stworzenia przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Celem tych działań było zniesienie kontroli na
granicach wewnętrznych, a jednocześnie stawienie czoła poważnym transgranicznym
zagrożeniom i wyzwaniom, takim jak przestępczość i migracje, przez realizację strategii
zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi.
Frontex prowadzi cztery rodzaje działań podstawowych, które mają przyczyniać się do wdrożenia
zintegrowanego zarządzania granicami: monitorowanie sytuacji, dzięki któremu stara się
przedstawić aktualny obraz sytuacji na granicach zewnętrznych UE i w zakresie migracji; analiza
ryzyka i ocena dotyczące zdolności poszczególnych państw członkowskich do zarządzania
granicami krajowymi; reagowanie operacyjne, mające na celu ograniczenie nielegalnej migracji,
zwalczanie przestępczości transgranicznej i zacieśnianie współpracy straży przybrzeżnej;
wreszcie, wsparcie powrotów obywateli państw trzecich.
Trybunał opublikował niedawno sprawozdania specjalne dotyczące systemów kontroli na
granicach w strefie Schengen oraz zarządzania migracjami w Grecji i we Włoszech. Wkrótce
kontrolą zostanie objęte wsparcie w zakresie powrotów.
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