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Preses relīze 
Luksemburgā, 2021. gada 7. jūnijā 

Frontex atbalsts ES ārējo robežu pārvaldībai 
nav pietiekami efektīvs 
Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas (ERP) publicēto īpašo ziņojumu ES robežu apsardzes 
aģentūra Frontex nav pietiekami efektīvi palīdzējusi dalībvalstīm un Šengenas asociētajām 
valstīm pārvaldīt ES ārējās robežas. Revidenti uzskata, ka Frontex atbalsts nav pietiekams, lai 
apkarotu nelegālo imigrāciju un pārrobežu noziedzību. Papildus secinājumam, ka Frontex nav 
pilnībā īstenojusi tai 2016. gadā piešķirtās pilnvaras, revidenti arī apšauba aģentūras spēju 
efektīvi īstenot tai uzticēto jauno operatīvo lomu. 

Frontex izveidoja 2004. gadā, lai tā kopā ar valstu iestādēm risinātu tādas ES robežu problēmas kā 
terorisms, cilvēku tirdzniecība un migrantu kontrabanda. Frontex pilnvaras kopš tās izveides ir 
pakāpeniski paplašinājušās, tāpat kā tās budžets (no 19 miljoniem EUR 2006. gadā līdz 
460 miljoniem EUR pagājušajā gadā). Tomēr ES revidenti ir konstatējuši, ka Frontex joprojām 
nepietiekami atbalsta dalībvalstis ES ārējo robežu pārvaldībā. 

“Frontex uzdevumi pie ES ārējām robežām ir būtiski cīņā pret pārrobežu noziedzību un nelegālo 
imigrāciju,” sacīja par ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Leo Brincat. “Tomēr 
Frontex pašlaik šo pienākumu nepilda efektīvi. Tas ir īpaši satraucoši laikā, kad Frontex tiek 
uzticēti papildu pienākumi.” 

2016. gadā Frontex saņēma skaidras pilnvaras atbalstīt dalībvalstis cīņā pret nelikumīgu imigrāciju 
un pārrobežu noziedzību. Tomēr revidenti konstatēja nepilnības un nekonsekvenci informācijas 
apmaiņas sistēmā, kas kavē Frontex un dalībvalstu spēju uzraudzīt ārējās robežas un vajadzības 
gadījumā reaģēt. Turklāt riska analīzes un neaizsargātības novērtēšanas darbību pamatā ne 
vienmēr ir pilnīgi un kvalitatīvi dati. Visbeidzot, kopīgās operācijas saistībā ar pārrobežu 
noziedzību vēl nav pietiekami attīstītas Frontex ikdienas darbībās. 

Revidenti arī norāda, ka nav ziņojumu par Frontex efektivitāti un izmaksām. Lai gan Frontex 
sniedz plašu informāciju par savām darbībām, tā reti analizē savu sniegumu vai savu darbību 
ietekmi. Tā arī nesniedz informāciju par kopīgo operāciju faktiskajām izmaksām.  
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Revidenti 19. gadā tika pieņemta jaunā regula, kas reglamentē Frontex darbu, iepriekšējais 
novērtējums tajā netika ņemts vērā. Taču šī regula būtiski mainīja Frontex darbību, pārveidojot 
aģentūras lomu no atbalsta un koordinācijas funkcijas uz operatīvā dienesta lomu. Lai īstenotu 
jaunās pilnvaras, Frontex rīcībā līdz 2027. gadam būs līdz 10 000 operatīvo darbinieku (2019. gadā 
bija 750 darbinieku), lai gan vēl nav skaidrs, vai viņi spēs darboties, kā paredzēts. Paredzams, ka 
tās budžets ik gadu divkāršosies līdz aptuveni 900 miljoniem EUR. Tā ir liela summa, par kuru tika 
nolemts, nemēģinot noteikt, kas Frontex būs vajadzīgs, lai īstenotu jaunās pilnvaras, un 
nenovērtējot to ietekmi uz dalībvalstīm. Ņemot vērā to, ka Frontex vēl nav pielāgojusies 
2016. gada pilnvaru prasībām, revidenti uzskata, ka tā vēl nav gatava efektīvi īstenot savas 
2019. gada pilnvaras. 

Vispārīga informācija  

2019. gadā ES revidenti pārbaudīja Frontex atgriešanas operācijas īpašajā ziņojumā par migrācijas 
pārvaldību Grieķijā un Itālijā. Šodien publicētajā lietderības revīzijas ziņojumā uzmanība pievērsta 
četrām citām Frontex galvenajām darbībām: situācijas uzraudzībai, riska analīzei, neaizsargātības 
novērtējumam un operatīvajai reaģēšanai. Kopā šīs darbības atbilst gandrīz divām trešdaļām 
Frontex darbības izmaksu 2019. gadā. 

Īpašais ziņojums Nr. 08/2021 “Frontex atbalsts ārējo robežu pārvaldībai līdz šim nav bijis 
pietiekami efektīvs” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) ES 23 valodās. 
Šogad ERP arī nāks klajā ar revīzijas ziņojumiem par ES politiku migrantu atgriešanai un migrantu 
kontrabandas apkarošanu. 

Ar īpašajiem ziņojumiem ERP iepazīstina Eiropas Parlamentu un ES Padomi, kā arī citas 
ieinteresētās personas, tādas kā valstu parlamenti, nozares un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. 
Lielākā daļa no mūsu ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem tiek īstenota. 

Preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

ERP preses birojs: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – Mob. tālr.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – Mob. tālr.: (+352) 691 553 547 

 
 

https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51988
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=51988
http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=54490
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

