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Съобщение за пресата 
Люксембург, 30 януари 2020 г. 

Одиторите на ЕС проверяват резултатите от 
дейността на Фронтекс 
Европейската сметна палата (ЕСП) предприе одит, чрез който ще провери дали до 
момента Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) е предоставила 
ефективна подкрепа на държавите членки за прилагане на европейското интегрирано 
управление на границите. 

Днес тя публикува документ за представяне на стартиралия одит на Фронтекс. Документите 
за представяне на текущ одит разкриват информация относно одитна задача, която е 
в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, 
заинтересовани от конкретната одитирана политика или програма.  

Агенция Фронтекс (Frontex, от френското „frontières extérieures“ (външни граници) е 
създадена през 2004 г. с цел управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на ЕС. Нейното създаване беше оценено като важна стъпка към развитието на 
интегрирано управление на границите в ЕС и оттогава насам непрекъснато нарастват 
ролята, бюджетът и ресурсите ѝ. След пика на миграция през 2015 г. правомощията ѝ бяха 
засилени и Агенцията се превърна в действаща европейска гранична и брегова охрана. 
Годишната ѝ субсидия от бюджета на ЕС нарасна значително — от 137 млн. евро през 
2015 г. на 322 млн. евро през 2020 г. В същото време Европейската комисия даде на 
„новата“ агенция зелена светлина за набирането на 1 000 служители до 2020 г.  

Влезлите в сила през декември 2019 г. нови правила следва да засилят още повече 
правомощията на Агенцията. Те предвиждат също така да се увеличи бюджетът ѝ на 
11 млрд. евро за периода 2021—2027 г. — главно за създаване на постоянен корпус от 
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10 000 гранични служители от държавите членки и за закупуване на ново оборудване — 
и за увеличаване на числеността ѝ до 3 000 служители през следващите няколко години. 

„Фронтекс играе ключова роля за постигането на интегрирано управление на външните 
граници на ЕС и се превърна във важен участник в управлението на миграцията на 
европейската сцена“, заяви Лео Бринкат, член на ЕСП, отговарящ за одита. „Одитът ще 
установи дали Агенцията изпълнява ефективно своите функции.“ 

Одиторите ще проучат дали основните дейности на Фронтекс подпомагат ефективно 
интегрираното управление на границите на ЕС, по-специално дали: 

• наблюдението на ситуацията по външните граници на ЕС дава възможност за бързо 
и насочено реагиране при гранични инциденти; 

• извършваните от Агенцията анализи на риска и оценки на уязвимостта на 
капацитета на държавите членки да управляват своите граници са полезни 
инструменти за защита на границите на ЕС; 

• оперативните реакции на Агенцията допринасят за развитието на интегрирано 
управление на границите на ЕС. 

 

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2021 г. 

 

Бележка към редакторите:  

В ЕС има над 42 000 км брегова линия, почти 9 000 км сухопътни граници и около 300 
международни летища.  

От влизането в сила на Шенгенската конвенция през 1995 г. ЕС се стреми да създаде 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Целта беше да се премахнат вътрешните 
гранични проверки, като същевременно се предприемат действия за справяне със сериозни 
трансгранични заплахи и предизвикателства, като например престъпността и миграцията, 
чрез интегрирана стратегия за управление на външните граници. 

Фронтекс извършва четири основни дейности, които следва да допринасят за прилагането 
на интегрирано управление на границите: наблюдение на ситуацията, насочено към това да 
се получава актуална представа за състоянието на външните граници на ЕС и миграцията; 
анализ на риска и оценка на капацитета на държавите членки за управление на техните 
граници; оперативно реагиране с цел ограничаване на незаконната имиграция, борба 
с трансграничната престъпност и засилване на сътрудничеството в областта на бреговата 
охрана; подкрепа за връщане на граждани на трети държави.  

Наскоро Европейската сметна палата публикува специални доклади относно системите за 
контрол на шенгенските граници и управлението на миграцията в Гърция и Италия, 
а в близко бъдеще предстои одит на подкрепата за връщане на граждани. 

Лице за контакт с медиите за тази публикация 

Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 45510 / Mоб. тел.: (+352) 
621 55 552 224 
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