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Curtea de Conturi Europeană investighează
performanța Frontex
Curtea de Conturi Europeană a lansat un audit prin care va examina dacă Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) a furnizat statelor membre, până în
prezent, un sprijin eficace în punerea în aplicare a gestionării europene integrate a frontierelor.
Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit referitoare la Frontex. Analizele
preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt
concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de
programele auditate.
Frontex (denumire care vine de la frontières extérieures din limba franceză) este o agenție
înființată în 2004 pentru a gestiona cooperarea operativă la frontierele externe ale UE. Instituirea
ei a fost considerată un pas crucial în direcția dezvoltării gestionării integrate a frontierelor în UE,
iar rolul, bugetul și resursele agenției au crescut progresiv de la înființare. După perioada de vârf
înregistrată în 2015 de fluxurile migratorii, competențele Frontex au fost consolidate și agenția
a devenit efectiv poliția de frontieră și garda de coastă europeană. Subvenția sa anuală de la
bugetul UE a crescut considerabil, de la 137 de milioane de euro în 2015 la 322 de milioane de
euro în 2020. Totodată, Comisia Europeană a acordat „noii” agenții undă verde să recruteze
1 000 de persoane până în 2020.
Noile norme, care au intrat în vigoare în decembrie 2019, sunt prevăzute să consolideze și mai
mult competențele agenției. Tot aceste norme propun o majorare a bugetului la 11 miliarde de
euro pentru perioada 2021-2027 – în principal pentru a constitui corpul permanent de 10 000 de
polițiști de frontieră din statele membre și pentru a achiziționa noi echipamente — și o creștere
a efectivului de personal propriu la 3 000 de angajați în următorii câțiva ani.
„Frontex joacă un rol central în asigurarea unei gestionări integrate a frontierelor externe ale UE
și a devenit un actor important în gestionarea migrației pe scena europeană”, a declarat domnul
Leo Brincat, membrul Curții responsabil de acest audit. „Prin auditul pe care îl desfășurăm,
urmărim să verificăm dacă această agenție își îndeplinește sarcinile în mod eficace.”

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale analizei preliminare de audit elaborate de Curtea de Conturi
Europeană. Textul integral al analizei este disponibil la adresa eca.europa.eu, în limba engleză.
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Curtea va examina dacă activitățile principale ale Frontex sprijină în mod eficace gestionarea
integrată a frontierelor UE, în special:




dacă monitorizarea situației pe care o asigură la frontierele externe ale UE îi permite să
aibă reacții rapide și bine direcționate în cazul incidentelor la frontieră;
dacă analizele riscurilor și evaluările vulnerabilității pe care le realizează cu privire la
capacitățile statelor membre de a-și gestiona frontierele sunt instrumente utile pentru
protejarea frontierelor UE;
dacă răspunsul său operativ contribuie la dezvoltarea unei gestionări integrate
a frontierelor UE.

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2021.
Note către editori
UE are peste 42 000 km de coastă, aproape 9 000 km de frontiere terestre și aproximativ 300 de
aeroporturi internaționale.
De când a intrat în vigoare Convenția Schengen în 1995, UE a urmărit să creeze un spațiu de
libertate, securitate și justiție. Obiectivul era de a se elimina controalele la frontierele interne,
abordând totodată amenințările și provocările transfrontaliere grave, cum ar fi criminalitatea și
migrația, prin intermediul unei strategii de gestionare integrată a frontierelor externe.
Frontex desfășoară patru activități principale care ar trebui să contribuie la punerea în aplicare
a gestionării integrate a frontierelor: monitorizarea situației, prin care încearcă să ofere o imagine
actualizată a situației frontierelor externe ale UE și a situației migrației; analiza riscurilor și
evaluarea capacității statelor membre de a-și gestiona frontierele; răspunsul operativ, pentru
a controla imigrația ilegală, a combate criminalitatea transfrontalieră și a consolida cooperarea în
domeniul pazei de coastă; sprijin pentru returnarea resortisanților din țări terțe.
Curtea a publicat recent rapoarte speciale cu privire la sistemele de control la frontierele
spațiului Schengen și la gestionarea migrației în Grecia și Italia și va audita, în viitorul apropiat,
sprijinul în materie de returnare.
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