Cooperarea europeană cu privire la funcțiile de gardă de coastă

Cooperarea pe mare:
Cooperarea europeană cu privire
la funcțiile de gardă de coastă

Care sunt funcțiile de
gardă de coastă?
Funcțiile de gardă de coastă sunt cele la care fac referire, în mod obișnuit, cele trei agenții și care
sunt prezentate în Recomandarea (UE) 2021/1222 a Comisiei din 20 iulie 2021 de instituire a unui
manual practic privind cooperarea la nivel european cu privire la funcțiile de pază de coastă:
Siguranța maritimă,
inclusiv managementul
traficului naval

Accidentele navale și
serviciul de asistență
maritimă

Inspecția și controlul din
domeniul pescuitului
Controlul la frontierele
maritime
Protecția mediului
maritim și capacitatea de
reacție în acest domeniu

Monitorizarea și
supravegherea maritimă

Operațiunile de căutare și
de salvare pe mare

Cooperarea europeană cu privire la funcțiile de gardă
de coastă se referă la eforturile agențiilor EFCA, EMSA și Frontex
de a-și uni forțele și de a-și eficientiza activitățile pentru
a veni în sprijinul autorităților naționale care îndeplinesc funcții de
gardă de coastă la nivel național și european și, dacă este
cazul, la nivel internațional.

Răspunsul în caz de
accidente și dezastre
maritime
Activitățile de vamă
maritimă

Securitatea maritimă, a
navelor și portuară

Prevenirea și eliminarea
traficului și a contrabandei
și activități conexe de
asigurare a respectării
legislației în domeniul
maritim

Care sunt agențiile
implicate în funcțiile de gardă
de coastă la nivel european?
Trei agenții europene sprijină autoritățile naționale în îndeplinirea
sarcinilor lor de gardă de coastă:
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului
Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Agenția Europeană pentru Poliția
de Frontieră și Garda de Coastă
EFCA se concentrează pe coordonarea operațională a
activităților de inspecție și control din domeniul pescuitului,
contribuind la îmbunătățirea conformității și la crearea
unor condiții de concurență echitabile pentru sectorul
pescuitului și, în cele din urmă, la pescuitul sustenabil.
EMSA servește interesele maritime ale UE de a
asigura siguranța, securitatea, caracterul ecologic și
competitivitatea sectorului maritim. Acționează ca
punct de referință în sectorul maritim, fiind de
încredere și respectată în Europa și în întreaga
lume.
Frontex urmărește să îmbunătățească
gestionarea frontierelor externe pentru
a asigura un nivel ridicat de securitate
internă în UE și pentru a combate
criminalitatea transfrontalieră.

De ce cooperăm?
Apele din jurul Europei sunt aglomerate, aici desfășurându-se o mare varietate de activități,
cum ar fi transportul internațional și intern de mărfuri și pasageri, pescuitul, producția de petrol și
gaze, precum și turismul și activitățile de agrement. În același timp, domeniul maritim este expus la
o serie de riscuri, cum ar fi accidentele, poluarea marină, pescuitul ilegal, terorismul, pirateria, traficul
de persoane și alte infracțiuni transfrontaliere.
În Uniunea Europeană există numeroase autorități responsabile pentru diferite funcții de gardă
de coastă. Peste 300 de autorități civile și militare din statele membre colaborează în permanență
pentru a asigura siguranța, securitatea, legalitatea și durabilitatea din punct de vedere ecologic a
activităților care se desfășoară pe mare.
Pentru a îndeplini sarcina de monitorizare a activităților maritime și de sprijinire
a misiunilor operaționale pe mare, EFCA, EMSA și Frontex și-au consolidat
cooperarea în beneficiul tuturor autorităților implicate.

Cum cooperăm?
EFCA, EMSA și Frontex sprijină cooperarea europeană cu privire la funcțiile de
gardă de coastă în mod coordonat, fiecare agenție lucrând în domeniile care țin
de mandatul și responsabilitățile sale.
Aceste trei agenții europene cooperează pentru a sprijini autoritățile naționale
care îndeplinesc funcții de gardă de coastă prin schimbul de informații maritime,
furnizarea de servicii de supraveghere și comunicare, consolidarea capacităților,
analiza provocărilor operaționale și a riscurilor emergente în domeniul maritim,
precum și prin partajarea capacităților în dezvoltarea de operațiuni maritime cu
scopuri multiple.

Schimb de
informații
Servicii de
supraveghere

Consolidarea
capacităților
Analiza
riscurilor
Partajarea
capacităților

Care este temeiul juridic?
EFCA, EMSA și Frontex cooperează de mulți ani.
În 2016, cooperarea lor a devenit oficială printr-o
propunere legislativă a Comisiei Europene care a dus la
modificarea regulamentelor de înființare ale celor trei
agenții prin introducerea unui articol comun referitor la
„Cooperarea europeană cu privire la funcțiile de gardă
de coastă”.
În 2017, agențiile au făcut un pas important
în structurarea cooperării lor prin semnarea
unui acord de lucru tripartit.
La 18 martie 2021, agențiile au
consolidat și mai mult cooperarea
europeană cu privire la funcțiile de
gardă de coastă, în urma reînnoirii
acordului de lucru tripartit pe
perioadă nedeterminată.

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