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Mis on Frontex?
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) toetab ELi 
liikmesriike ja Schengeni riike ELi välispiiride haldamisel ja 
piiriülese kuritegevusega võitlemisel.

Amet on ELi välispiiride kontrolli tippkeskus, mis jagab oma 
teavet ja teadmisi kõigi ELi liikmesriikide ja ka ELi-väliste 
naaberriikidega, mida mõjutavad samuti rändesuundumused 
ja piiriülene kuritegevus.

Paljude muude ülesannete hulgas koordineerib amet piiri- ja 
rannikuvalve lähetamist (koos paatide, lennukite, patrullauto-
de ja muu varustusega) nendesse ELi riikidesse, mille välispiiri-
del on erakorraline surve.

Põhiülesanded
Välislähetus Amet saadab lisaabi vajavatele välispiirialadele 
liikmesriikide ja Schengeni riikide õiguskaitseametnikke koos 
laevade, lennukite ja muu piirivalvevarustusega. Lisaks 
piirikontrollile keskendub Frontexi tegevus mereohutuse, 
julgeolekukontrolli, otsingu ja pääste ning keskkonnakaitse 
ülesannetele.

Riskianalüüs Frontex hindab ELi piirijulgeoleku riske, mis 
annab pildi välispiiridel toimuva ebaseadusliku rände ja 
piiriülese kuritegevuse mustritest ja suundumustest. Amet 
jagab oma leide ELi riikide ja Euroopa Komisjoniga ning 
kasutab neid oma tegevuse planeerimiseks. Kõik Frontexi 
tegevused juhinduvad riskianalüüsist.

Olukorraseire Frontex jälgib pidevalt Euroopa Liidu 
välispiire, edastades ELi liikmesriikidele, Schengeni riikidele, 
Euroopa Komisjonile ja teistele ametitele uusi andmeid ja 
hoiatusi.

Haavatavuse hindamine Iga aasta hindab amet iga 
liikmesriigi ja Schengeni riigi võimekust ja valmisolekut tulla 
toime oma välispiiri valvamisest lähtuvate väljakutsete, 
sealhulgas rändesurvega. Frontex lähetab ELi liikmesriikidesse 
kontaktametnikke, et säilitada ELi tasandi piirikontrollist 
põhjalik ülevaade.

Euroopa koostöö rannikuvalve ülesannete täitmisel  
Amet toetab õiguskaitseasutuste, ELi ametite ja merepiiridel 
tegutseva tolli koostööd. Ameti operatsioonides kasutatavad 
laevad ja lennukid koguvad ja jagavad samuti olulist teavet, 
mis on seotud kalanduskontrolli, reostuse avastamise ja 
merenduseeskirjade järgmisega.

Kuritegevusteabe jagamine Amet jagab piiridel kogutud 
teavet riiklike asutuste, Europoli ja muude Euroopa ametitega. 
See sisaldab teavet isikutest, keda kahtlustatakse kuritegevu-
ses osalemises, näiteks rändajate ebaseaduslikult üle piiri 
toimetamises, inimkaubanduses ja terrorismis.

Tagasisaatmisoperatsioonid Frontexil on üha olulisem roll 
selliste inimeste tagasisaatmises oma päritoluriiki, kellel ei ole 
õigust Euroopa Liitu jääda. Amet aitab liikmesriikidel tagasi-
saatmisoperatsioone koordineerida ja rahastada, kuid võib 
neid ka ise algatada. Sel eesmärgil võib Frontex korraldada 
tellimuslende ja kommertslendudel kohti broneerida. Samuti 



aitab amet tagasisaadetutele vajalikke reisidokumente 
hankida ja pakub tagasisaatmisoperatsioonideks abistavaid 
eksperte.

Välissuhted Koostöö ELi- ja Schengeni ala väliste riikidega 
on Frontexi mandaadi lahutamatu osa ja üks ameti strateegili-
si prioriteete. Tagamaks Euroopa integreeritud piirihalduse 
rakendamist, arendab ja haldab Frontex partnerlussuhteid 
piirivalveasutustega ELi-välistes riikides, eelkõige ELi naabru-
ses asuvates riikides ning rändajate päritolu- ja transiidiriiki-
des. Amet lähetab kontaktametnikke ebaseaduslikust rändest 
mõjutatud paikadesse ka väljaspool ELi.

Kiirreageerimine Frontexil on võimalik kiiresti lähetada 
piiri- ja rannikuvalvet ning vahendeid ELi liikmesriikidesse ja 
Schengeni riikidesse, mille välispiiril esineb hädaolukord. 
Liikmesriigid peavad ameti taotlusel pakkuma kuni 1 500 
ametnikku oma kiirreageerimisreservist.

Teadustegevus ja innovatsioon Frontex viib piirikontrol-
lieksperdid kokku teadus- ja tööstussektoriga, et tagada, et 
uus tehnoloogia vastaks piirikontrolliasutuste vajadustele.

Koolitus Frontex töötab piirivalveasutustele välja ühiseid 
koolitusstandardeid, et ühtlustada piiri- ja rannikuvalvehari-
dust ELi ja Schengeni riikides. Sellega püütakse tagada, et igal 
pool, kus reisijad ületavad ELi välispiiri, ootavad neid ees 
ühtsed piirikontrollistandardid. Samuti võimaldab see eri 
riikide piiri- ja rannikuvalveametnikel Frontexi operatsioonides 
osalemise ajal tõhusalt koos töötada.

Ühisoperatsioonid
Ameti tegevuste hulgas on kõige silmapaistvam ühistegevus. 
Frontex lähetab laevade, autode, lennukite ja muude vahendi-
tega sadu piiri- ja rannikuvalveametnikke, et aidata liikmesrii-
ke, mis seisavad ELi välispiiridel silmitsi väljakutsetega. Need 
operatsioonid toimuvad Euroopa mere- ja maismaapiiridel ja 
ka rahvusvahelistes lennujaamades. Praegu toetub Frontex 
oma operatsioonideks eriametnike ja -varustuse hankimisel 
peamiselt ELi liikmesriikidele ja Schengeni riikidele, kuid amet 
kaalub varustuse liisimist ja ostmist. Frontex tugineb ka 
vähemalt 1 500 ametnikust koosnevale reservile, keda on 
võimalik viie päeva jooksul lähetada, et lahendada Euroopa 
piiridel tekkinud hädaolukordi.

Kui Vahemerel toimuvad mereoperatsioonid abistavad Itaaliat, 
Kreekat ja Hispaaniat rändesurvega toimetulekul, siis aitavad 
kõik ameti tegevused võidelda ka piiriülese kuritegevuse eri 
vormide vastu. Mereoperatsioonid hõlmavad ka selliseid 
lisaülesandeid nagu reostuse ja ebaseadusliku kalapüügi seire. 
Neid ülesandeid täidetakse koostöös teiste ELi ametite, 
eelkõige Europoli, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) 
ja Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga (EFCA).
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Õiguskaitse
Frontexil on oluline roll Schengeni ala sisejulgeoleku tugevda-
misel: amet teostab järelevalvet ala välispiiride üle, korraldab 
julgeolekukontrolle ja tagasisaatmisoperatsioone ning teeb 
koostööd liikmesriikide asutuste ja Europoliga.

Samuti aitab Frontex võidelda terrorismi vastu, aidates 
liikmesriikide välispiiridel kontrolli tugevdada ja toetades 
potentsiaalsete terroristidest välisvõitlejate tuvastamist. 
Frontexi lähetatud ametnikud on koolitatud avastama isikuid, 
kes võivad olla seotud terrorismiga.

Frontexi roll otsingu-  
ja päästeoperatsioonides

Frontexile on olnud otsingu- ja päästeoperatsioonides 
osalemine alati prioriteet ning see on sätestatud ka ELi 
määruses, millega Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve loodi. 
Frontex on kohustatud andma merel tehnilist ja operatiivabi, 
et toetada piirivalveoperatsioonide käigus tekkida võivaid 
päästeoperatsioone.

Otsingu- ja päästetegevus on ka iga Frontexi mereoperatsioo-
ni tegevuskava konkreetseks eesmärgiks.

Aastatel 2015–2018 aitas Frontex Vahemerel päästa 300 000 
inimest.
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Põhiõigused
Frontex on seisukohal, et põhiõiguste austamine ja kaitse on 
kõigi ameti tegevuste keskmes. Frontexi töötajad ja operat-
sioonides osalevad riikide ametnikud läbivad põhiõiguste ja 
rahvusvahelise kaitse koolitused. Kõigisse tegevuskavadesse 
on integreeritud põhiõiguste võimalikest rikkumistest 
teavitamise kaitsemeetmed ja kohustused. Ameti struktuuri 
kuuluvad põhiõiguste ametnik ja põhiõiguste nõuandefoorum, 
kus osalevad ka valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusva-
helised organisatsioonid. Frontex on loonud kaebuste 
esitamise vahendi, mis võimaldab ameti tegevusest mõjutatud 
isikutel teatada võimalikest õiguste rikkumistest.


