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Frontexi toetus ELi välispiiride haldamisele 
ei ole piisavalt tõhus 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud eriaruande kohaselt ei ole ELi piirivalveameti Frontexi tegevus 
olnud piisavalt tõhus, et aidata liikmesriikidel ja Schengeni lepinguga ühinenud riikidel hallata 
ELi välispiire. Audiitorite sõnul ei ole Frontexi toetus piisav, et võidelda ebaseadusliku 
sisserände ja piiriülese kuritegevuse vastu. Nad jõudsid järeldusele, et Frontex ei ole 
2016. aastal saadud volitusi täielikult täitnud, ja seavad kahtluse alla tema suutlikkuse täita 
tulemuslikult talle antud uut operatiivset rolli. 

Frontex loodi 2004. aastal, et tegeleda koos liikmesriikide ametiasutustega ELi piire puudutavate 
probleemidega, nagu terrorism, inimkaubandus ja rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine. 
Alates Frontexi loomisest on järk-järgult nii laienenud tema volitused kui ka suurenenud eelarve – 
19 miljonilt eurolt 2006. aastal 460 miljoni euroni eelmisel aastal. Siiski leidsid ELi audiitorid, et 
amet ei toeta ikka veel rahuldavalt liikmesriike ELi välispiiride haldamisel. 

„Frontexi ülesanded ELi välispiiridel on olulised võitluses piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku 
sisserände vastu,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Leo Brincat. 
„Sellegipoolest ei täida Frontex praegu neid tõhusalt. See on iseäranis murettekitav ajal, mil 
Frontexile antakse lisakohustusi.“ 

2016. aastal sai Frontex selged volitused toetada liikmesriike võitluses ebaseadusliku sisserände 
ja piiriülese kuritegevuse vastu. Audiitorid leidsid aga teabevahetusraamistikus puudusi ja 
ebajärjekindlust, mis pärsivad Frontexi ja liikmesriikide suutlikkust jälgida välispiire ja vajaduse 
korral juhtumitele reageerida. Riskianalüüsi ja haavatavuse hindamist ei toeta mitte alati täielikud 
ja kvaliteetsed andmed. Piiriülese kuritegevusega seotud ühisoperatsioonid ei ole Frontexi 
igapäevases tegevuses veel piisavalt välja arendatud. 

Peale selle juhivad audiitorid tähelepanu Frontexi tõhusust ja kulusid käsitleva aruandluse 
puudumisele. Kuigi Frontex tutvustab laialdaselt oma tegevust, analüüsib ta harva oma tulemusi 
või tegevuse mõju. Samuti ei anna ta teavet oma ühisoperatsioonide tegelike kulude kohta.  
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Audiitorid leidsid, et ameti viimane välishindamine avaldati 2015. aasta juulis. Kui 2019. aastal 
kiideti heaks Frontexi tööd reguleeriv uus määrus, ei tehtud selle toetuseks tema tegevuse 
eelnevat hindamist. Kuid määrus tõi kaasa põhimõttelise muutuse Frontexi tegevuses – ta hakkas 
toetamise ja koordineerimise ülesannete asemel täitma operatiivülesandeid. Oma uute volituste 
täitmiseks on Frontexi käsutuses 2027. aastaks kuni 10 000 operatiivtöötajat (2019. aastal oli 
töötajate arv 750), kuigi ei ole veel selge, kas nad suudavad toimida nii, nagu planeeritud. Tema 
eelarve peaks kavakohaselt kahekordistuma – ligikaudu 900 miljoni euroni aastas. See suur 
summa otsustati kindlaks määrata, ilma et oleks püütud välja selgitada, mida Frontexil on vaja 
oma uute volituste täitmiseks, või hinnatud selle mõju liikmesriikidele. Arvestades eeltoodut ja 
asjaolu, et Frontex ei ole veel oma 2016. aasta volituste nõuetega kohanenud, leiavad audiitorid, 
et ta ei ole veel valmis oma 2019. aasta volitusi tõhusalt ellu viima. 

Taustteave  

2019. aastal vaatlesid ELi audiitorid eriaruandes rände haldamise kohta Kreekas ja Itaalias 
Frontexi tagasisaatmisoperatsioone. Täna avaldatud tulemusauditis keskendutakse Frontexi 
ülejäänud neljale põhitegevusele: olukorra jälgimisele, riskianalüüsile, haavatavuse hindamisele 
ja operatiivreageerimisele. Need tegevused moodustasid kokku peaaegu kaks kolmandikku 
Frontexi 2019. aasta tegevuskuludest. 

Eriaruanne nr 8/2021: „Frontexi toetus välispiiride haldamisele ei ole senini piisavalt tõhus“ on 
kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
Käesoleval aastal avaldab kontrollikoda veel ka auditiaruanded rändajaid käsitleva ELi 
tagasisaatmispoliitika kohta ja rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase võitluse 
kohta. 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad 
ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka ellu. 
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