Euroopa koostöö rannikuvalve ülesannete täitmisel

Koostöö merel:
Euroopa koostöö rannikuvalve
ülesannete täitmisel

Mis on rannikuvalve
ülesanded?
Rannikuvalve ülesanded on ülesanded, mida täidavad kolm nimetatud asutust ja mis on loetletud
komisjoni 20. juuli 2021. aasta soovituses (EL) 2021/1222 rannikuvalveülesannete täitmisel tehtava
Euroopa koostöö praktilise käsiraamatu kohta:
meresõiduohutus,
sealhulgas laevaliikluse
korraldamine;

laevaõnnetused ja
mereabiteenused;

kalanduse järelevalve ja
kontroll;
merepiiri kontroll;

merekeskkonna
kaitse ja reageerimine
asjaomastele ohtudele;

mereseire;

mereotsingud ja -pääste;

Euroopa koostöö rannikuvalve ülesannete täitmisel
on EFCA, EMSA ja Frontexi koostöö, et tegutseda ühiselt
ja kooskõlastada tegevust riikide rannikuvalveasutuste
toetamisel riikide ja ELi tasandil ning asjakohasel juhul
rahvusvahelisel tasandil.

mereõnnetustele
ja katastroofidele
reageerimine;
merendusega seotud
tollitoimingud;

meresõidu, laevade ja
sadamate turvalisus;

inimkaubanduse ja inimeste
ebaseadusliku üle piiri
toimetamise ennetamine ja
tõkestamine ning sellega
seotud mereõigusnormide
täitmise tagamine.

Mis asutused osalevad
piirivalveülesannete täitmisel
Euroopa tasandil?

Miks teeme koostööd?

Kolm Euroopa asutust toetavad riikide ametiasutusi nende
rannikuvalveülesannete täitmisel:

Euroopa Liidus vastutab eri rannikuvalveülesannete eest palju ametiasutusi.
Liikmesriikides teeb üle 300 tsiviil- ja sõjalise ametiasutuse ööpäev läbi koostööd,
et merel toimuv tegevus oleks ohutu, turvaline, seaduslik ja keskkonna suhtes kestlik.

Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve
Amet
EFCA keskendub kalanduskontrolli operatiivtegevuse
ja inspekteerimise koordineerimisele, mis suurendab
nõuetele vastavust, loob kalandusele võrdsed võimalused
ning suurendab kalanduse kestlikkust.
EMSA teenib ELi merendushuve seoses ohutu,
turvalise, keskkonnahoidliku ja konkurentsivõimelise
merendusvaldkonnaga. EMSA on usaldusväärne
ja lugupeetud asutus Euroopa ja kogu maailma
merenduses.
Frontexi eesmärk on tõhustada
välispiiride haldust, et tagada ELi
sisejulgeoleku kõrge tase ja võidelda
piiriülese kuritegevusega.

Euroopat ümbritsevas meres toimub mitmesugune vilgas tegevus:
rahvusvaheline ja riigisisene kauba- ja reisijatevedu, kalapüük, nafta ja maagaasi
tootmine, turism ja puhketegevus. Samal ajal on merenduses arvukalt riske,
näiteks õnnetused, meresaaste, ebaseaduslik kalastus, terrorism, piraatlus, inimeste
salakaubavedu ja muu piiriülene kuritegevus.

Mereseire ja merel toimuva operatiivtegevuse toetamise ülesande täitmiseks
tõhustavad EFCA, EMSA ja Frontex koostööd, millest saavad kasu kõik asjaomased
ametiasutused.

Kuidas teeme
koostööd?

Mis on koostöö õiguslik alus?
EFCA, EMSA ja Frontex on teinud koostööd palju aastaid.

EFCA, EMSA ja Frontex toetavad Euroopa koostööd rannikuvalveülesannete
täitmisel koordineeritult – iga asutus tegutseb oma volituste ja vastutusvaldkonna
piires.
Need kolm Euroopa asutust teevad koostööd, et toetada riikide ametiasutusi, kes
täidavad rannikuvalve ülesandeid, jagades merendusteavet, osutades seire- ja
sideteenuseid, suurendades suutlikkust, analüüsides merenduse tegevusprobleeme
ja tekkivaid riske ning jagades suutlikkust, töötades välja mitmeotstarbelisi
merendusoperatsioone.

Teabe jagamine

Seireteenused

Suutlikkuse
suurendamine

Riskianalüüs
Suutlikkuse
jagamine

2016. aastal muudeti nende koostöö ametlikuks Euroopa
Komisjoni seadusandliku ettepanekuga, millega muudeti
kõigi kolme asutuse asutamismäärusi, lisades ühise peatüki
Euroopa koostöö kohta rannikuvalve ülesannete täitmisel.
2017. aastal astusid asutused olulise sammu
koostöö struktureerimisel, sõlmides
kolmepoolse koostöökokkuleppe.
18. märtsil 2021 tugevdasid asutused
veelgi Euroopa koostööd rannikuvalve
ülesannete täitmisel, pikendades
kolmepoolset koostöökokkulepet
tähtajatult.

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