
 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen. 
Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 30 januari 2020 

EU:s revisorer effektivitetsgranskar Frontex 
Europeiska revisionsrätten har inlett en revision för att undersöka om Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex) fram tills nu har gett medlemsstaterna ändamålsenligt stöd i 
genomförandet av en europeisk integrerad gränsförvaltning. 

Idag har revisorerna offentliggjort en förhandsbeskrivning av en revision av Frontex. 
Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas.  

Frontex (från franskans frontières extérieures) inrättades 2004 för att förvalta det operativa 
samarbetet vid EU:s yttre gränser. Inrättandet av Frontex sågs som ett avgörande steg i 
utvecklingen av en integrerad gränsförvaltning i EU, och dess roll, budget och resurser har 
utökats stegvis sedan dess. Efter migrationstoppen 2015 fick byrån stärkta befogenheter och blev 
den europeiska gräns- och kustbevakningen i egentlig mening. Det årliga bidraget till Frontex från 
EU-budgeten har växt avsevärt, från 137 miljoner euro 2015 till 322 miljoner euro 2020. 
Samtidigt gav Europeiska kommissionen den ”nya” byrån grönt ljus att rekrytera 1 000 personer 
fram till 2020.  

Nya regler, som trädde i kraft i december 2019, ska stärka byråns befogenheter ytterligare. Enligt 
de nya reglerna föreslås att budgeten ska ökas till 11 miljarder euro för perioden 2021–2027 – 
främst för att inrätta en permanent kår på 10 000 gränsbevakningstjänstemän från 
medlemsstaterna och för att köpa in ny utrustning – och att den egna personalen ska ökas till 
3 000 under de närmaste åren. 

”Frontex spelar en central roll för att vi ska få en integrerad förvaltning av EU:s yttre gränser och 
har blivit en viktig aktör i migrationsförvaltningen på den europeiska scenen”, sade Leo Brincat, 
den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vår revision kommer att bekräfta 
om Frontex utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.” 

Revisorerna ska undersöka om Frontex huvudsakliga verksamheter stöder EU:s integrerade 
gränsförvaltning på ett ändamålsenligt sätt, och särskilt om 
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• dess övervakning av situationen vid EU:s yttre gränser möjliggör snabba och målinriktade 
reaktioner på gränsincidenter, 

• dess riskanalyser och sårbarhetbedömningar gällande medlemsstaternas förmåga att 
förvalta sina gränser är användbara verktyg för att skydda EU:s gränser, 

• dess operativa insatser bidrar till att EU får en integrerad gränsförvaltning. 

 

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras 2021. 

 

Meddelande till redaktörer  

EU har över 42 000 km kust, nästan 9 000 km landgräns och omkring 300 internationella 
flygplatser.  

Sedan Schengenkonventionen trädde i kraft 1995 har EU haft som mål att skapa ett område av 
frihet, säkerhet och rättvisa. Målet var att slopa de interna gränskontrollerna och samtidigt 
hantera allvarliga gränsöverskridande hot och utmaningar, såsom brottslighet och migration, 
med hjälp av en strategi för integrerad gränsförvaltning. 

Frontex bedriver fyra huvudsakliga verksamheter som ska bidra till den integrerade 
gränsförvaltningen: situationsövervakning, för att ge en uppdaterad bild av EU:s yttre gränser och 
migrationssituationen; riskanalys och bedömning av medlemsstaternas förmåga att förvalta sina 
gränser; operativa insatser för att hindra olaglig invandring, för att bekämpa gränsöverskridande 
brottslighet och för att öka kustbevakningssamarbetet samt återvändandestöd till 
tredjelandsmedborgare.  

Revisionsrätten har nyligen offentliggjort särskilda rapporter om Schengens system för 
gränskontroll och migrationshanteringen i Grekland och Italien och kommer inom kort att 
granska återvändandestöd. 

Presskontakt för den här förhandsbeskrivningen: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45510 / M: +352 621552224 
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