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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. birželio 7 d. 

FRONTEX parama ES išorės sienų valdymui 
iki šiol nepakankamai veiksminga 
Remiantis Europos Audito Rūmų paskelbta specialiąja ataskaita, ES sienų apsaugos agentūros 
FRONTEX veikla padedant valstybėms narėms ir Šengeno asocijuotosioms šalims valdyti ES 
išorės sienas nebuvo pakankamai veiksminga. Kovojant su neteisėta imigracija ir 
tarpvalstybiniais nusikaltimais FRONTEX parama nėra pakankama, teigia auditoriai. Darydami 
išvadą, kad FRONTEX nevisiškai įgyvendino savo įgaliojimus, kurie buvo suteikti 2016 m., 
auditoriai išreiškė abejonę dėl jos pajėgumo veiksmingai atlikti naują operacinį vaidmenį. 

FRONTEX buvo įsteigta 2004 m. siekiant kartu su nacionalinėmis institucijomis reaguoti į su ES 
sienų apsauga susijusias grėsmes, pavyzdžiui, terorizmą, prekybą žmonėmis ir neteisėtą 
migrantų gabenimą. Nuo tada jos įgaliojimai palaipsniui didėjo, kaip didėjo ir jos biudžetas (nuo 
19 milijonų eurų 2006 m. iki 460 milijonų eurų praėjusiais metais). Tačiau ES auditoriai nustatė, 
kad FRONTEX vis dar nepakankamai padeda valstybėms narėms valdyti ES išorės sienas. 

„FRONTEX užduotys prie ES išorės sienų yra labai svarbios kovojant su tarpvalstybiniais 
nusikaltimais ir neteisėta imigracija, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys 
Leo Brincat’as. – Tačiau šiuo metu FRONTEX jų veiksmingai nevykdo. Tai kelia ypač didelį 
susirūpinimą tuo metu, kai FRONTEX suteikiami papildomi įgaliojimai.“ 

2016 m. FRONTEX buvo suteikti aiškūs įgaliojimai padėti valstybėms narėms kovoti su neteisėta 
imigracija ir tarpvalstybiniais nusikaltimais. Vis dėlto auditoriai nustatė spragų ir netikslumų 
keitimosi informacija sistemoje, o tai trukdo FRONTEX ir valstybėms narėms stebėti išorės sienas 
ir prireikus reaguoti. Be to, rizikos analizės ir pažeidžiamumo vertinimo veikla ne visada pagrįsta 
išsamiais ir kokybiškais duomenimis. Galiausiai bendros operacijos tarpvalstybinio 
nusikalstamumo srityje dar nėra pakankamai išplėtotos kasdienėje FRONTEX veikloje. 

Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nėra duomenų apie FRONTEX veiklos efektyvumą ir 
išlaidas. Nors FRONTEX plačiai informuoja apie savo veiklą, ji retai analizuoja savo veiklos 
rezultatus ar poveikį ir neteikia informacijos apie savo bendrų operacijų faktines išlaidas.  

Auditoriai nustatė, kad paskutinis FRONTEX išorės vertinimas paskelbtas 2015 m. liepos mėn. Be 
to, 2019 m. priimant naująjį reglamentą, kuriuo reglamentuojama FRONTEX veikla, prieš tai 
nebuvo atliktas vertinimas. Tačiau naujuoju reglamentu buvo nustatytos esminės FRONTEX 
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veiklos permainos, dėl kurių jos vaidmuo pasikeitė iš paramos ir koordinavimo į operacijų 
vykdymą. Kad galėtų vykdyti savo naujus įgaliojimus, FRONTEX iki 2027 m. turės iki 
10 000 operacinių darbuotojų (2019 m. buvo 750), tačiau dar neaišku, ar jie galės vykdyti 
numatytą veiklą. FRONTEX biudžetas turėtų padvigubėti iki maždaug 900 milijonų eurų per 
metus – tai didelė suma, dėl kurios buvo nuspręsta nepabandžius nustatyti, ko agentūrai reikės, 
kad galėtų vykdyti savo naujus įgaliojimus, ir neatlikus poveikio valstybėms narėms vertinimo. 
Todėl, atsižvelgdami į tai, kad FRONTEX dar nėra prisitaikiusi prie savo 2016 m. įgaliojimų 
reikalavimų, auditoriai mano, kad ji dar nėra pasirengusi veiksmingai vykdyti savo 2019 m. 
įgaliojimų. 

Bendra informacija  

2019 m. ES auditoriai savo specialiojoje ataskaitoje dėl migracijos valdymo Graikijoje ir Italijoje 
nagrinėjo FRONTEX grąžinimo operacijas. Šiandien paskelbtoje veiklos audito ataskaitoje 
daugiausia dėmesio skirta keturioms kitoms pagrindinės veiklos sritims: padėties stebėsenai, 
rizikos analizei, pažeidžiamumo vertinimui ir operaciniam atsakui. Visai šiai veiklai 2019 m. teko 
beveik du trečdaliai FRONTEX veiklos išlaidų. 

Specialioji ataskaita Nr. 08/2021 „FRONTEX parama išorės sienų valdymui iki šiol nepakankamai 
veiksminga“ paskelbta 23 ES kalbomis Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 
Vėliau šiais metais Audito Rūmai taip pat paskelbs audito ataskaitas dėl ES migrantų grąžinimo 
politikos ir kovos su neteisėtu migrantų gabenimu. 

Audito Rūmai savo specialiąsias ataskaitas pristato Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji dauguma 
ataskaitose pateiktų rekomendacijų yra praktiškai įgyvendinamos. 
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