Evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže

Sodelovanje na morju:
evropsko sodelovanje na
področju funkcij obalne straže

Kaj so funkcije
obalne straže?
Funkcije obalne straže se na splošno razumejo kot tiste, ki jih običajno navajajo tri agencije in
so opredeljene v Priporočilu Komisije (EU) 2021/1222 z dne 20. julija 2021 o pripravi praktičnega
priročnika o evropskem sodelovanju na področju funkcij obalne straže:
pomorska varnost,
vključno z upravljanjem
ladijskega prometa

pomoč na morju, tudi v
primeru ladijskih nesreč

inšpekcija in nadzor
ribištva
nadzor morskih meja

varstvo morskega okolja
in odzivanje
pomorsko spremljanje in
nadzor
iskanje in reševanje na
morju

Evropsko sodelovanje na področju funkcij obalne straže
opisuje prizadevanja agencij EFCA, EMSA in Frontex, da bi
združile svoje moči in optimizirale dejavnosti, s čemer
bi podprle nacionalne organe pri izvajanju funkcij obalne straže
na nacionalni in evropski ravni, in kjer je ustrezno, tudi na
mednarodni ravni.

odziv na pomorske nesreče
in katastrofe
pomorske carinske
dejavnosti

pomorska varnost ter
zaščita ladij in pristanišč

preprečevanje in zatiranje
trgovine z ljudmi in
tihotapljenja ter z njima
povezani pomorski kazenski
pregon

Kdo so agencije, ki so
vključene v funkcije obalne
straže na evropski ravni?
Tri evropske agencije podpirajo nacionalne organe pri izvajanju njihovih
nalog obalne straže:
Evropska agencija za nadzor ribištva
Evropska agencija za pomorsko varnost
Evropska agencija za mejno in
obalno stražo
Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) se
osredotoča na operativno usklajevanje nadzora ribištva in

inšpekcijskih dejavnosti, ki prispevajo k boljši skladnosti s
predpisi in enakim konkurenčnim pogojem v ribiški industriji
ter nenazadnje k bolj trajnostnemu ribištvu.

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
skrbi za zaščito pomorskih interesov EU, ki zajemajo
prizadevanja za varnejši, okolju prijaznejši in
konkurenčnejši pomorski sektor. V pomorskem
sektorju v Evropi in po svetu je priznana kot
zanesljiva in ugledna referenčna točka.

Evropska agencija za mejno in obalno
stražo

(Frontex)

si

prizadeva

za

izboljšanje upravljanja zunanjih meja EU,
da bi zagotovila visoko raven notranje
varnosti v EU in opredelila ukrepe
zoper čezmejni kriminal.

Zakaj sodelujemo?
Na vodah, ki obdajajo evropsko celino, poteka mnogo dejavnosti, kot so
denimo številne dejavnosti mednarodnega in domačega tovornega in potniškega
prometa, ribištvo, proizvodnja nafte in plina, kakor tudi turizem in rekreativne
dejavnosti. Morja so hkrati izpostavljena mnogim tveganjem, kot so nesreče,
onesnaženje, nezakonit ribolov, terorizem, piratstvo, tihotapljenje ljudi in druge
oblike čezmejnega kriminala.
V Evropski uniji so za različne funkcije obalne straže odgovorni številni pristojni
organi. Več kot 300 civilnih in vojaških organov v državah članicah neprestano
sodeluje, da bi zagotovili, da so dejavnosti, ki potekajo na morju, varne, zakonite
in okoljsko trajnostne.
Da bi izpolnile naloge nadzora pomorskih dejavnosti in podpiranja
operativnih misij na morju, so agencije EFCA, EMSA in Frontex okrepile
svoje sodelovanje v podporo vsem sodelujočim pristojnim organom.

Kako sodelujemo?
Agencije EFCA, EMSA in Frontex podpirajo evropsko sodelovanje na področju
funkcij obalne straže na usklajen način z vsako agencijo, ki deluje na področjih
njihovih pristojnosti in odgovornosti.
Te tri evropske agencije so združile svoje moči pri zagotavljanju podpore nacionalnim
organom, ki opravljajo funkcije obalne straže, in sicer z izmenjavo pomorskih
informacij, zagotavljanjem storitev nadzora in komunikacije, krepitvijo zmogljivosti,
analizo operativnih izzivov in nastajajočih tveganj na področju pomorstva ter delitvijo
zmogljivosti v okviru večnamenskih pomorskih operacij.
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Kaj je pravna podlaga za to?
Agencije EFCA, EMSA in Frontex sodelujejo že mnogo let.
V letu 2016 je bilo njihovo sodelovanje formalizirano z
zakonodajnim predlogom Evropske komisije, ki je bil podlaga
za spremembo ustanovnih uredb teh treh agencij, pri čemer
je bil vanje dodan skupni člen o evropskem sodelovanju
na področju funkcij obalne straže.
Leta 2017 so te agencije naredile pomemben
korak naprej s strukturiranjem svojega sodelovanja
s podpisom tristranskega delovnega sporazuma.
18. marca 2021 so agencije še dodatno
okrepile evropsko sodelovanje na področju
funkcij obalne straže s podaljšanjem
tristranskega delovnega sporazuma za
nedoločen čas.

www.efca.europa.eu
www.emsa.europa.eu
www.frontex.europa.eu
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