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Luxemburg 7. júna 2021 

Nedostatočne účinná podpora agentúry 
Frontex v oblasti riadenia vonkajších hraníc 
EÚ 
Podľa osobitnej správy, ktorú uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), podpora pohraničnej 
agentúry EÚ Frontex členským štátom a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru 
pri riadení vonkajších hraníc EÚ nie je dostatočne účinná. Audítori uvádzajú, že podpora 
agentúry Frontex nie je primeraná na boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej 
trestnej činnosti. Okrem záveru, že agentúra Frontex neplní mandát, ktorý dostala v roku 2016, 
v plnej miere, audítori tiež spochybňujú jej schopnosť účinne vykonávať novú operačnú úlohu, 
ktorou bola poverená. 

Agentúra Frontex bola vytvorená v roku 2004 s cieľom riešiť obavy týkajúce sa hraníc EÚ – 
napríklad terorizmus, obchodovanie a prevádzačstvo – spolu s vnútroštátnymi orgánmi. Mandát 
agentúry Frontex sa od jej vzniku postupne rozširoval, rovnako ako jej rozpočet (z 19 mil. EUR 
v roku 2006 na 460 mil. EUR v minulom roku). Audítori EÚ však zistili, že agentúra Frontex ešte 
stále dostatočne nepodporuje členské štáty pri riadení vonkajších hraníc EÚ. 

„Úlohy agentúry Frontex na vonkajších hraniciach EÚ sú nevyhnutné pre boj proti cezhraničnej 
trestnej činnosti a nelegálnemu prisťahovalectvu“, uviedol Leo Brincat, člen Európskeho dvora 
audítorov zodpovedný za túto správu. „Frontex však v súčasnosti túto povinnosť neplní účinne, čo 
je obzvlášť znepokojujúce v čase, keď sú tejto agentúre prideľované ďalšie zodpovednosti.“ 

V roku 2016 dostala agentúra Frontex jasný mandát na podporu členských štátov v boji proti 
nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti. Audítori však zistili nedostatky 
a nezrovnalosti v rámci výmeny informácií, čo brzdí schopnosť agentúry Frontex a členských 
štátov monitorovať vonkajšie hranice a v prípade potreby reagovať. Okrem toho analýza rizík 
a činnosti posudzovania zraniteľnosti nie sú vždy podložené úplnými a kvalitnými údajmi. 
Napokon, spoločné operácie v rámci cezhraničnej trestnej činnosti ešte nie sú dostatočne 
rozvinuté v každodenných činnostiach agentúry Frontex. 
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Audítori tiež poukazujú na to, že chýbajú správy o efektívnosti a nákladoch agentúry Frontex. 
Hoci agentúra Frontex vo veľkej miere informuje o svojich činnostiach, len zriedka analyzuje svoju 
výkonnosť alebo vplyv svojich činností. Neposkytuje ani informácie o skutočných nákladoch 
na svoje spoločné operácie.  

Audítori zistili, že posledné externé hodnotenie agentúry Frontex bolo uverejnené v júli 2015. 
Okrem toho nové nariadenie, ktorým sa riadia činnosti agentúry Frontex, schválené v roku 2019, 
nebolo založené na žiadnom predchádzajúcom posúdení. Prinieslo však zásadný posun v činnosti 
agentúry Frontex a jej úloha sa pretransformovala z podpornej a koordinačnej funkcie na úlohu 
operačnej služby. Na plnenie svojho nového mandátu bude mať agentúra Frontex do roku 2027 
k dispozícii až 10 000 operačných pracovníkov (počet pracovníkov v roku 2019 bol 750), hoci 
zatiaľ nie je jasné, či budú schopní fungovať podľa plánu. Jej rozpočet sa má zdvojnásobiť 
na približne 900 mil. EUR ročne, čo je veľká suma, ktorá bola stanovená bez preskúmania potrieb 
agentúry Frontex na plnenie jej nového mandátu a bez posúdenia jej vplyvu na členské štáty. 
Výsledkom toho všetkého a tiež skutočnosti, že agentúra Frontex sa ešte neprispôsobila 
požiadavkám svojho mandátu z roku 2016, je stanovisko audítorov, že ešte nie je pripravená 
účinne vykonávať svoj mandát z roku 2019. 

Základné informácie  

V roku 2019 audítori EÚ preskúmali návratové operácie agentúry Frontex v osobitnej správe 
o riadení migrácie v Grécku a Taliansku. Audit výkonnosti, ktorý bol dnes uverejnený, je zameraný 
na ďalšie štyri hlavné činnosti agentúry Frontex: monitorovanie situácie, analýza rizík, posúdenie 
zraniteľnosti a operačná reakcia. Tieto činnosti spolu predstavovali dve tretiny prevádzkových 
nákladov agentúry Frontex v roku 2019. 

Osobitná správa č. 8/2021: Podpora na riadenie vonkajších hraníc poskytovaná agentúrou 
Frontex: zatiaľ nie je dostatočne účinná je dostupná v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA 
(eca.europa.eu). 
Koncom tohto roka EDA vydá aj audítorské správy o politike týkajúcej sa návratu migrantov 
a o boji proti prevádzačstvu migrantov. 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. 
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