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Съобщение за пресата 
Люксембург, 7 юни 2021 г. 

Подкрепата от Фронтекс за 
управлението на външните граници на 
ЕС все още не е достатъчно ефективна 
Според новия специален доклад, публикуван от Европейската сметна палата (ЕСП), 
Фронтекс — агенцията на ЕС за управление на външните граници, не подпомага 
достатъчно ефективно държавите членки/асоциираните към Шенген държави при 
управлението на външните граници на ЕС. Подкрепата на Фронтекс не е достатъчна 
в борбата срещу незаконната имиграция и трансграничната престъпност, твърдят 
одиторите. ЕСП заключава, че Фронтекс не е изпълнила изцяло възложения ѝ през 2016 г. 
мандат и изразява загриженост относно капацитета ѝ да осъществява ефективно новата 
оперативна роля, която е получила. 

Фронтекс е създадена през 2004 г. с цел преодоляване на проблемите на ЕС по външните 
граници, като например тероризма, трафика на хора, незаконното превеждане на мигранти 
през граница, в сътрудничество с националните органи. След създаването на агенцията 
нейният мандат бива разширен постепенно, а така също и бюджетът ѝ (от 19 млн. евро през 
2006 г. на 460 млн. евро миналата година). Въпреки това одиторите на ЕС установиха, че 
Фронтекс все още не подкрепя достатъчно държавите членки при управлението им на 
външните граници на ЕС. 

„Задачите на Фронтекс във връзка с външните граници на ЕС са от особено значение за 
борбата с трансграничната престъпност и незаконната имиграция“, заяви Лео 
Бринкат, членът на ЕСП, отговарящ за изготвянето на доклада. „Понастоящем обаче 
Фронтекс не изпълнява задълженията си ефективно. Това е повод за загриженост, 
особено в настоящия момент, когато на Фронтекс се възлагат нови отговорности.“ 

През 2016 г. Фронтекс получи изрични пълномощия да подпомага държавите членки 
в борбата срещу незаконната имиграция и трансграничната престъпност. Одиторите обаче 
установиха пропуски и несъответствия в рамката за обмен на информация, които 
ограничават капацитета на Фронтекс и държавите членки да извършват наблюдение по 
външните граници и да предприемат действия, когато това е необходимо. Нещо повече, 
дейностите, свързани с анализа на риска и оценката на уязвимостта, невинаги са 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 BG 

подкрепени от изчерпателни данни с надеждно качество. И накрая, съвместните операции 
от рамката за справяне с трансграничната престъпност все още не са достатъчно добре 
застъпени в рутинните действия на Фронтекс. 

Одиторите отбелязват също така, че не се извършва докладване относно ефикасността 
и разходите на Фронтекс. Въпреки че Фронтекс предоставя подробна информация за 
дейностите си, докладите ѝ невинаги съдържат анализ на резултатите от изпълнението 
и реалното въздействие на дейностите ѝ. Агенцията също така не предоставя информация 
за реалните разходи за съвместните си операции.  

Одиторите установиха, че последната външна оценка на агенцията е публикувана през юли 
2015 г. В допълнение, когато новият регламент за дейността на Фронтекс е одобрен през 
2019 г., в него не е взета предвид предходната оценка. Той обаче води до основна промяна 
в дейността на Фронтекс, като променя ролята ѝ от агенция за подпомагане 
и координиране в оперативна служба. За да изпълни новия си мандат, към 2027 г. Фронтекс 
ще разполага с близо 10 000 оперативни служители (за сравнение — 750 през 2019 г.), 
въпреки че не е ясно дали те ще могат да действат според настоящите очаквания. Очаква се 
бюджетът на Фронтекс да се удвои и да нарасне до около 900 млн. евро годишно — голяма 
сума, която е обсъдена, без да се определи какво ще е необходимо, за да може Фронтекс 
да изпълнява своя нов мандат, и без оценка на въздействието ѝ върху държавите членки. 
В резултат на това, като се има предвид, че Фронтекс още не се е адаптирала към 
изискванията, свързани с мандата от 2016 г., одиторите считат, че агенцията все още не е 
готова да изпълни ефективно мандата си от 2019 г. 

Обща информация  

През 2019 г. ЕСП докладва относно операциите на Фронтекс по връщане на мигранти в 
специален доклад относно миграцията в Гърция и Италия. Публикуваният днес доклад от 
одит на изпълнението е съсредоточен върху други четири основни дейности на Фронтекс — 
мониторинг на ситуацията, анализ на риска, оценка на уязвимостта и оперативно 
реагиране. Взети заедно, тези дейности представляват близо две трети от оперативните 
разходи на Фронтекс през 2019 г. 

Специален доклад № 8/2021 „Подкрепата от Фронтекс за управлението на външните 
граници все още не е достатъчно ефективна“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 
По-късно тази година ЕСП ще публикува и одитни доклади за политиката на ЕС за връщане 
на мигранти и за борбата с трафика на мигранти. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, 
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса 
и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени 
в нейните доклади, се изпълняват. 
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