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Frontex' støtte til forvaltningen af EU's ydre 
grænser er ikke effektiv nok 
Ifølge en ny særberetning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's grænseagentur, Frontex, 
ikke hjulpet medlemsstaterne og de associerede Schengenlande effektivt nok med 
forvaltningen af EU's ydre grænser. Frontex' støtte er ikke tilstrækkelig til at bekæmpe ulovlig 
indvandring og grænseoverskridende kriminalitet, siger revisorerne. Ud over at konkludere, at 
Frontex ikke fuldt ud har opfyldt det mandat, det fik i 2016, rejser revisorerne også tvivl om, 
hvorvidt Frontex på en effektiv måde kan varetage den nye operationelle rolle, det har fået 
tildelt. 

Frontex blev i 2004 oprettet til at håndtere EU's grænseproblemer - f.eks. terrorisme, ulovlig 
handel og migrantsmugling - sammen med de nationale myndigheder. Frontex' mandat er 
gradvist blevet udvidet siden oprettelsen, og det samme er budgettet (fra 19 millioner euro i 
2016 til 460 millioner euro sidste år). Ikke desto mindre konstaterer EU-revisorerne, at Frontex 
endnu ikke yder tilfredsstillende støtte til medlemsstaternes forvaltning af EU's ydre grænser. 

"Frontex' opgaver ved EU's ydre grænser er afgørende for bekæmpelsen af grænseoverskridende 
kriminalitet og ulovlig indvandring," siger Leo Brincat, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. "I øjeblikket varetager Frontex dog ikke disse opgaver på en effektiv 
måde. Dette er særlig bekymrende på et tidspunkt, hvor Frontex får tildelt yderligere 
ansvarsområder." 

I 2016 fik Frontex et klart mandat til at støtte medlemsstaternes bekæmpelse af ulovlig 
indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. Revisorerne fandt dog mangler og 
uoverensstemmelser i rammen for informationsudveksling, og dette svækker Frontex' og 
medlemsstaternes kapacitet til at overvåge de ydre grænser og reagere, når det er påkrævet. 
Hertil kommer, at risikoanalyse- og sårbarhedsvurderingsaktiviteterne ikke altid bygger på 
fuldstændige data af god kvalitet. Endelig er der i Frontex' daglige aktiviteter ikke tilstrækkeligt 
fokus på fælles operationer vedrørende grænseoverskridende kriminalitet. 
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Revisorerne påpeger også, at der mangler rapportering om Frontex' effektivitet og omkostninger. 
Frontex kommunikerer udførligt om sine aktiviteter, men analyserer sjældent sine resultater eller 
effekten af sine aktiviteter. Det giver heller ingen oplysninger om de fælles operationers faktiske 
omkostninger.  

Revisorerne konstaterede, at den seneste eksterne evaluering af Frontex blev offentliggjort i juli 
2015. Hertil kommer, at den nye forordning om Frontex' arbejde blev godkendt i 2019 uden en 
forudgående analyse. Denne forordning ændrede grundlæggende Frontex' aktivitet ved at ændre 
det fra at have en støtte- og koordinationsfunktion til at være en operationel tjeneste. Til at 
opfylde sit nye mandat vil Frontex have op til 10 000 nye operationelle medarbejdere til rådighed 
i 2027 (mod en arbejdsstyrke på 750 i 2019), men det står ikke klart, om de vil kunne fungere 
efter hensigten. Frontex' budget vil blive fordoblet til ca. 900 millioner euro om året - et stort 
beløb, som blev vedtaget uden forsøg på at fastlægge, hvad Frontex får brug for til at opfylde sit 
nye mandat, og uden nogen vurdering af effekten på medlemsstaterne. På grundlag af alt dette 
er det revisorernes opfattelse, at eftersom Frontex endnu ikke har tilpasset sig 2016-mandatets 
krav, er det endnu ikke parat til at opfylde sit 2019-mandat effektivt. 

Baggrundsoplysninger  

I 2019 undersøgte EU-revisorerne Frontex' tilbagesendelsesoperationer i en særberetning om 
migrationsstyring i Grækenland og Italien. Den beretning, der offentliggøres i dag, bygger på en 
forvaltningsrevision med fokus på Frontex' fire andre hovedaktiviteter: situationsovervågning, 
risikoanalyse, sårbarhedsvurdering og operationel reaktion. Disse aktiviteter tegnede sig for 
næsten to tredjedele af Frontex' driftsomkostninger i 2019. 

Særberetning nr. 8/2021: "Frontex' støtte til forvaltningen af de ydre grænser: endnu ikke 
effektiv nok" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
Senere i år vil Revisionsretten også offentliggøre revisionsberetninger om EU's politik for 
tilbagesendelse af migranter og om bekæmpelse af migrantsmugling. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter 
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger, 
bliver gennemført i praksis. 
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