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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 30. januarja 2020

Revizorji EU preučujejo uspešnost Frontexa
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo izvajati revizijo, s katero bo preučilo, ali je
Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) do zdaj državam članicam zagotavljala
uspešno podporo pri izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja.
Revizorji so danes objavili napovednik revizije o Frontexu. Napovedniki revizij vsebujejo
informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo
politike ali programi, ki jih revidira Sodišče.
Frontex (iz francoskega izraza frontières extérieures) je bil ustanovljen leta 2004 za upravljanje
operativnega sodelovanja na zunanjih mejah EU. Njegova ustanovitev je štela za bistven korak v
smeri razvoja integriranega upravljanja meja v EU, njegova vloga, proračun in viri pa so se stalno
večali. Po migracijskem vrhuncu leta 2015 so bila njegova pooblastila okrepljena, agencija pa je
postala evropska mejna in obalna straža. Letna subvencija, ki jo prejme iz proračuna EU, se je
bistveno povečala, in sicer s 137 milijonov EUR leta 2015 na 322 milijonov EUR leta 2020.
Evropska komisija je „novi” agenciji hkrati odobrila zaposlitev 1 000 ljudi do leta 2020.
Namen novih pravil, ki so začela veljati decembra 2019, je dodatna okrepitev pooblastil agencije.
V pravilih je predlagano tudi, da se proračun agencije poveča na 11 milijard EUR za obdobje
2021–2027, predvsem za oblikovanje stalne enote 10 000 mejnih policistov iz držav članic in za
nakup nove opreme, ter da se število uslužbencev agencije v naslednjih nekaj letih poveča na
3 000.
„Frontex ima ključno vlogo pri doseganju integriranega upravljanja zunanjih meja EU, poleg tega
pa je postal pomemben akter v upravljanju migracij na evropski ravni,” je povedal Leo Brincat,
član Evropskega računskega sodišča, pristojen za revizijo. „Z revizijo, ki jo izvaja Sodišče, se bo
ugotovilo, ali svoje naloge opravlja uspešno.”
Revizorji bodo preučili, ali primarne dejavnosti Frontexa uspešno podpirajo integrirano
upravljanje meja EU. Preučili bodo predvsem, ali:

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.
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se je zaradi njegovega spremljanja razmer na zunanjih mejah EU mogoče hitro in ciljno
usmerjeno odzivati na incidente na mejah,
so njegove analize tveganja in ocene ranljivosti zmogljivosti držav članic za upravljanje
njihovih meja uporabno orodje za varovanje meja EU,
njegov operativni odziv prispeva k razvoju integriranega upravljanja meja EU.

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2021.
Opombe za urednike
EU ima več kot 42 000 km obale, skoraj 9 000 km kopenskih meja in približno 300 mednarodnih
letališč.
EU si je od začetka veljavnosti Schengenske konvencije leta 1995 prizadevala za oblikovanje
območja svobode, varnosti in pravice. Cilj je bila odprava pregledov na notranjih mejah s
hkratnim obravnavanjem resnih čezmejnih nevarnosti in izzivov, kot so kazniva dejanja in
migracije, in sicer s strategijo za integrirano upravljanje zunanjih meja.
Frontex opravlja štiri primarne dejavnosti, s katerimi naj bi se prispevalo k izvajanju integriranega
upravljanja meja: spremljanje razmer, s katerim si prizadeva za zagotavljanje posodobljenih
informacij o razmerah na zunanjih mejah EU in razmerah v zvezi z migracijami; analiza in ocena
tveganja v zvezi z zmogljivostmi držav članic za upravljanje njihovih meja; operativni odziv za
obvladovanje nezakonitega priseljevanja, boj proti čezmejnim kaznivim dejanjem in krepitev
sodelovanja na področju obalne straže; podpora za vračanje državljanov tretjih držav.
Sodišče je nedavno objavilo posebni poročili o sistemih za nadzor schengenskih meja ter
upravljanju migracij v Grčiji in Italiji, kmalu pa bo revidiralo tudi podporo za vračanje.
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