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Luxemburg den 7 juni 2021 

Frontex stöd till förvaltningen av EU:s yttre 
gränser är inte tillräckligt ändamålsenligt 
EU:s gränsbyrå Frontex har inte på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt hjälpt medlemsstaterna 
och de Schengenassocierade länderna att förvalta EU:s yttre gränser, enligt en särskild rapport 
från Europeiska revisionsrätten. Frontex ger inte det stöd som behövs för att bekämpa olaglig 
invandring och gränsöverskridande brottslighet, enligt EU:s revisorer. Revisorerna drar 
slutsatsen att Frontex inte fullt ut har genomfört sitt mandat från 2016 och ifrågasätter byråns 
förmåga att på ett ändamålsenligt sätt genomföra den nya operativa roll som den tilldelats. 

Frontex inrättades 2004 för att tillsammans med nationella myndigheter hantera EU:s 
gränsproblem som t.ex. terrorism, människohandel och smuggling av migranter. Sedan Frontex 
inrättades har byråns mandat gradvis utvidgats, liksom dess budget (från 19 miljoner euro 2006 
till 460 miljoner euro förra året). Trots det konstaterar EU:s revisorer att Frontex ännu inte ger 
medlemsstaterna ett tillfredsställande stöd i förvaltningen av EU:s yttre gränser. 

”Frontex uppdrag vid EU:s yttre gränser är avgörande för kampen mot gränsöverskridande 
brottslighet och olaglig invandring”, säger Leo Brincat, den ledamot av Europeiska revisionsrätten 
som ansvarar för rapporten. ”Men Frontex fullgör i nuläget inte sitt uppdrag på ett 
ändamålsenligt sätt. Det här är särskilt oroande i en tid då Frontex tilldelas ytterligare ansvar.” 

År 2016 fick Frontex ett tydligt mandat att stödja medlemsstaterna i kampen mot olaglig 
invandring och gränsöverskridande brottslighet. Revisorerna fann dock luckor och 
inkonsekvenser i ramen för informationsutbyte, vilket begränsar Frontex och medlemsstaternas 
förmåga att övervaka de yttre gränserna och vidta åtgärder vid behov. Dessutom understöds inte 
alltid riskanalyser och sårbarhetsanalyser av fullständiga uppgifter av god kvalitet. Slutligen är de 
gemensamma insatserna mot gränsöverskridande brottslighet ännu inte tillräckligt utvecklade i 
Frontex dagliga verksamhet. 

Revisorerna påpekar också att ingen rapportering görs om Frontex effektivitet och kostnader. 
Frontex kommunicerar utförligt om sina verksamheter men analyserar sällan hur den presterat 
eller vilka effekter verksamheterna har haft. Frontex informerar inte heller om de verkliga 
kostnaderna för sina gemensamma insatser.  
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Revisorerna konstaterade att den senaste externa utvärderingen av byrån offentliggjordes i juli 
2015. När den nya förordningen som reglerar Frontex arbete antogs 2019 hade det inte heller 
gjorts någon förhandsbedömning. Ändå innebar förordningen en genomgripande förändring av 
Frontex verksamhet genom att dess roll gick från att vara en stöd- och samordningsfunktion till 
en operativ tjänst. För att fullgöra sitt nya mandat ska Frontex ha en operativ personalstyrka på 
upp till 10 000 personer till sitt förfogande senast 2027 (att jämföra med 750 anställda 2019), 
men det är ännu oklart om den kommer att kunna fungera som avsett. Budgeten ska fördubblas 
till cirka 900 miljoner euro per år – ett stort belopp som beslutades utan några försök att 
fastställa vad Frontex behöver för att genomföra sitt nya mandat och utan någon bedömning av 
vilka konsekvenserna blir för medlemsstaterna. Med tanke på att Frontex ännu inte har anpassat 
sig till kraven i mandatet från 2016 anser revisorerna därför att Frontex ännu inte är redo att 
genomföra sitt mandat från 2019 på ett ändamålsenligt sätt. 

Bakgrundsinformation  

Under 2019 granskade EU-revisorerna Frontex återvändandeinsatser i en särskild rapport om 
migrationshanteringen i Grekland och Italien. Den effektivitetsrevision som offentliggörs i dag 
fokuserar på Frontex fyra andra huvudsakliga verksamheter: situationsövervakning, riskanalys, 
sårbarhetsbedömning och operativa insatser. Dessa verksamheter stod sammanlagt för nästan 
två tredjedelar av Frontex operativa kostnader under 2019. 

Särskild rapport 08/2021 Frontex stöd till förvaltningen av de yttre gränserna: hittills inte 
tillräckligt ändamålsenligt finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 
Senare i år kommer revisionsrätten också med granskningsrapporter om EU:s politik för 
migranters återvändande och om kampen mot smuggling av migranter. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta av rekommendationerna i rapporterna genomförs. 

Presskontakt 

Revisionsrättens presstjänst: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: +352 691551502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: +352 691553547 
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