PL
Komunikat prasowy
Luksemburg, 7 czerwca 2021 r.

Wsparcie Frontexu w zakresie zarządzania
granicami zewnętrznymi UE nie jest
wystarczająco skuteczne
Unijna agencja straży granicznej, Frontex, nie pomagała wystarczająco skutecznie państwom
członkowskim i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen w zarządzaniu granicami
zewnętrznymi UE – wynika ze sprawozdania specjalnego opublikowanego dziś przez
Europejski Trybunał Obrachunkowy. Kontrolerzy Trybunału ustalili, że wsparcie udzielane
przez Frontex nie jest odpowiednie w obliczu wyzwań związanych ze zwalczaniem nielegalnej
imigracji i przestępczości transgranicznej. Stwierdzili ponadto, że Frontex nie zrealizował
w pełni uprawnień przyznanych mu w 2016 r., co według nich podaje w wątpliwość zdolność
Agencji do skutecznego wypełniania nowych zadań operacyjnych, które zostały jej
powierzone.
Frontex utworzono w 2004 r., by we współpracy z organami krajowymi zaradzić problemom
występującym na granicach UE – przykładowo terroryzmowi, handlowi ludźmi i przemytowi
migrantów. Od momentu utworzenia Frontexu jego uprawnienia stopniowo rozszerzano,
zwiększał się też przyznany mu budżet (z 19 mln euro w 2006 r. do 460 mln euro w ubiegłym
roku). Pomimo tego unijni kontrolerzy ustalili, że Agencja wciąż nie zapewnia
satysfakcjonującego wsparcia państwom członkowskim w zakresie zarządzania granicami
zewnętrznymi UE.
– Zadania pełnione przez Frontex na granicach zewnętrznych UE mają zasadnicze znaczenie dla
zwalczania przestępczości transgranicznej i nielegalnej imigracji – podkreślił Leo Brincat, członek
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Obecnie
Frontex nie wypełnia jednak spoczywających na nim w tym obszarze obowiązków w sposób
skuteczny. Budzi to szczególny niepokój w sytuacji, gdy Agencji powierza się jeszcze dodatkowe
zadania.
W 2016 r. Frontex otrzymał wyraźne uprawnienia do wspierania państw członkowskich
w zwalczaniu nielegalnej imigracji i przestępczości transgranicznej. Kontrolerzy wykryli jednak
luki i niespójności dotyczące ram wymiany informacji, co ogranicza zdolność Frontexu i państw
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członkowskich do monitorowania granic zewnętrznych i szybkiego zareagowania w razie
potrzeby. Co więcej, analizę ryzyka i ocenę narażenia nie zawsze przeprowadza się w oparciu
o kompletne dane dobrej jakości. Wreszcie, wspólne operacje w zakresie zwalczania
przestępczości transgranicznej nie zostały jeszcze w wystarczającym stopniu uwzględnione
w codziennej działalności Frontexu.
Ponadto kontrolerzy zwracają uwagę na brak sprawozdawczości na temat efektywności
Frontexu i kosztów przez niego ponoszonych. Wprawdzie Agencja udostępnia obszerne
informacje na temat prowadzonych działań, rzadko jednak poddaje analizie osiągnięte wyniki lub
oddziaływanie swojej działalności. Nie przekazuje też danych na temat rzeczywistych kosztów
realizowanych wspólnych operacji.
Kontrolerzy Trybunału ustalili, że ostatnią zewnętrzną ocenę Frontexu opublikowano w lipcu
2015 r. Ponadto przed przyjęciem w 2019 r. nowego rozporządzenia regulującego działalność
Frontexu nie opracowano żadnej oceny, choć ten nowy akt prawny skutkował fundamentalną
zmianą w działaniach Agencji i doprowadził do przekształcenia jej roli – obok wsparcia
i koordynacji działań powierzono jej zadania operacyjne. W celu wypełnienia tych nowo
przyznanych uprawnień Frontex ma w 2027 r. zatrudniać do 10 000 pracowników operacyjnych
(podczas gdy liczba zatrudnionych w Agencji w 2019 r. wynosiła 750). Nie jest przy tym jasne, czy
te nowe służby będą w stanie działać zgodnie z zamierzeniami. Budżet Frontexu ma podwoić się
do około 900 mln euro rocznie – jest to znaczna kwota, a tymczasem odnośną decyzję podjęto
bez żadnych prób określenia, co potrzebne jest Frontexowi, by mógł on wykonywać nowo
przyznane uprawnienia. Nie przeprowadzono też żadnej oceny oddziaływania na państwa
członkowskie. W związku z tym – biorąc pod uwagę fakt, że Frontex nie dostosował się jeszcze
do wymogów związanych z uprawnieniami przyznanymi mu w 2016 r. – kontrolerzy uznają, że
nie jest on jeszcze gotowy, by skutecznie wdrożyć uprawnienia z 2019 r.

Informacje ogólne
W 2019 r. unijni kontrolerzy opublikowali sprawozdanie specjalne na temat zarządzania migracją
w Grecji i we Włoszech, w którym przeanalizowali operacje powrotowe Frontexu.
W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu z kontroli wykonania zadań skoncentrowano się na
czterech pozostałych elementach podstawowej działalności Agencji: monitorowaniu sytuacji,
analizie ryzyka, ocenie narażenia i reakcji operacyjnej. Łącznie na wspomniane wyżej działania
przypadło niemal dwie trzecie kosztów operacyjnych Frontexu poniesionych w 2019 r.
Sprawozdanie specjalne nr 8/2021 pt. „Wsparcie Frontexu na rzecz zarządzania granicami
zewnętrznymi – do tej pory nie zapewniono wystarczającej skuteczności” jest dostępne na
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE.
Jeszcze w tym roku Trybunał zamierza opublikować sprawozdania z kontroli dotyczących unijnej
polityki w zakresie powrotów migrantów i zwalczania przemytu migrantów.
Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE,
a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom
związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana
większość zaleceń formułowanych w tych sprawozdaniach jest wprowadzana w życie.
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