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Priopćenje za medije 
Luxembourg, 7. lipnja 2021. 

Frontexova potpora upravljanju vanjskim 
granicama EU-a nije dovoljno djelotvorna 
Frontex – agencija EU-a nadležna za granice – ne pomaže državama članicama i zemljama 
pridruženima Schengenu dovoljno djelotvorno u upravljanju vanjskim granicama EU-a, stoji u 
novom tematskom izvješću koje je objavio Europski revizorski sud (Sud). Frontex ne pruža 
prikladnu potporu za borbu protiv nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala, 
poručuju revizori. Osim što su zaključili da Frontex nije u potpunosti ispunio mandat koji mu je 
povjeren 2016., revizori ujedno dovode u pitanje njegov kapacitet za djelotvorno izvršenje 
nove operativne uloge koja mu je dodijeljena. 

Frontex je osnovan 2004. kako bi u suradnji s nacionalnim tijelima radio na otklanjanju prijetnji na 
granicama EU-a, kao što su terorizam, nezakonito trgovanje i krijumčarenje migranata. Od samog 
osnutka Frontexa, mandat te agencije postupno se proširivao, a njegov proračun povećavao (s 
19 milijuna eura 2006. na 460 milijuna eura prošle godine). Unatoč tome, revizori su utvrdili da 
Frontex ne pruža zadovoljavajuću potporu državama članicama u upravljanju vanjskim granicama 
EU-a. 

„Frontexove zadaće na vanjskim granicama EU-a ključne su za borbu protiv prekograničnog 
kriminala i nezakonitog useljavanja”, izjavio je Leo Brincat, član Europskog revizorskog suda 
zadužen za ovo izvješće. „Unatoč tome, Frontex trenutačno ne obavlja tu dužnost na djelotvoran 
način. To je posebno zabrinjavajuće ako se uzme u obzir da se Frontexu povjeravaju dodatne 
odgovornosti.” 

Frontexu je 2016. dodijeljen jasan mandat pružanja potpore državama članicama u borbi protiv 
nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala. Međutim, revizori su utvrdili da postoje 
nedostatci i nedosljednosti u okviru za razmjenu informacija kojima se umanjuje kapacitet 
Frontexa i država članica za praćenje vanjskih granica i reagiranje u slučajevima u kojima je to 
potrebno. Nadalje, aktivnosti analize rizika i procjene osjetljivosti nisu se uvijek temeljile na 
potpunim i kvalitetnim podatcima. Konačno, zajedničke operacije za suzbijanje prekograničnog 
kriminala još nisu dovoljno razrađene u okviru svakodnevnih aktivnosti Frontexa. 

Revizori ujedno ističu da je izvješćivanje o učinkovitosti i troškovima Frontexa nedostatno. Iako 
objavljuje opsežne informacije o svojim aktivnostima, Frontex rijetko analizira svoju uspješnost ili 
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učinak svojih aktivnosti. Osim toga, ne objavljuje informacije o stvarnim troškovima svojih 
zajedničkih operacija.  

Revizori su utvrdili da je najnovija vanjska evaluacija Frontexa objavljena u srpnju 2015. Povrh 
toga, nova uredba kojom je uređeno djelovanje Frontexa odobrena je 2019., a da prije toga nisu 
obavljene nikakve procjene na kojima bi se ona temeljila, iako su njome uvedene korjenite 
promjene u djelovanje Frontexa te je njegova uloga pružatelja potpore i koordinatora prerasla u 
operativnu ulogu. Kako bi Frontex ispunio svoj novi mandat, do 2027. na raspolaganje će mu se 
staviti do 10 000 članova operativnog osoblja (2019. Frontex je raspolagao sa 750 članova 
osoblja), ali i dalje nije jasno hoće li te operativne snage funkcionirati kako je predviđeno. Njegov 
će se proračun udvostručiti na otprilike 900 milijuna eura godišnje, što je velik iznos o kojem je 
odluka donesena bez ikakva pokušaja da se utvrdi što će Frontexu biti potrebno kako bi ispunio 
svoj novi mandat i bez ikakve procjene njegova učinka na države članice. Na temelju navedenoga 
i uzimajući u obzir da se Frontex još nije prilagodio zahtjevima mandata koji mu je 
povjeren 2016., revizori smatraju da još nije spreman djelotvorno ispuniti mandat koji mu je 
povjeren 2019. 

Kontekst  

Revizori EU-a ispitali su 2019. Frontexove operacije vraćanja u tematskom izvješću o upravljanju 
migracijama u Grčkoj i Italiji. Danas objavljeno izvješće usmjereno je na reviziju uspješnosti drugih 
četiriju glavnih aktivnosti Frontexa: praćenja stanja, analize rizika, procjene osjetljivosti i 
operativnog odgovora. Na te su aktivnosti otpadale gotovo dvije trećine operativnih troškova 
Frontexa 2019. 

Tematsko izvješće br. 8/2021 „Potpora Frontexa upravljanju vanjskim granicama: dosad nije 
postignuta dovoljna djelotvornost” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) 
na 23 jezika EU-a. 
Sud će kasnije ove godine objaviti i revizijska izvješća o politici EU-a u pogledu vraćanja migranta i 
borbi protiv krijumčarenja migranata. 

Sud predstavlja svoja tematska izvješća Europskom parlamentu i Vijeću EU-a, kao i drugim 
zainteresiranim stranama, kao što su nacionalni parlamenti, dionici u predmetnom sektoru i 
predstavnici civilnog društva. Velika većina preporuka koje Sud iznosi u svojim izvješćima provede 
se u djelo. 
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