
Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen yhteistyö



Rannikkovartiostotoiminnoilla tarkoitetaan kyseessä olevien kolmen viraston yhteisiä kohdetoimia, 
jotka on lueteltu rannikkovartiostotoimintoja koskevan eurooppalaisen yhteistyön käsikirjasta 20 
päivänä heinäkuuta 2021 annetussa komission suosituksessa (EU) 2021/1222:

Mitä rannikkovartiostotoiminnot 
ovat?

meriturvallisuus, mukaan 
lukien alusliikenteen 
ohjaus ja seuranta alusonnettomuuksien 

yhteydessä ja merellä 
annettava apu

kalastuksen tarkastus- ja 
valvontatoiminta

merirajojen valvonta 

meriympäristön suojelu 
ja siihen liittyvät toimet

etsintä- ja pelastustoimet 
merellä

meriliikenteeseen 
liittyvät tullin toiminnot

merenkulun, alusten ja 
satamien turvatoimet 

merialan seuranta ja 
valvonta 

merionnettomuuksien ja 
-katastrofien torjunta 

ihmiskaupan ja 
salakuljetuksen estäminen 
ja tukahduttaminen ja 
tähän liittyvä merioikeuden 
noudattamisen valvonta 

Rannikkovartiostotoimintoja koskeva eurooppalainen 
yhteistyö kuvaa EFCAn, EMSAn ja Frontexin pyrkimyksiä 
yhdistää voimansa ja virtaviivaistaa toimia 
rannikkovartiostotoiminnoista huolehtivien kansallisten 
viranomaisten tukemiseksi kansallisesti ja EU:n laajuisesti 
sekä tarvittaessa kansainvälisesti.

Yhteistyötä merellä: 
Rannikkovartiostotoimintoja 
koskeva eurooppalainen yhteistyö



Miksi teemme yhteistyötä?
Eurooppaa ympäröivät vesialueet ovat vilkkaita: niillä kulkee kansainvälistä ja kansallista rahti- 
ja matkustajaliikennettä ja niillä harjoitetaan kalastusta, öljyn- ja kaasuntuotantoa sekä matkailu- 
ja virkistystoimintaa. Samanaikaisesti merialaan liittyy monia riskejä, kuten onnettomuudet, merien 
saastuminen, laiton kalastus, terrorismi, piratismi, ihmissalakuljetus ja muu rajatylittävä rikollisuus.

Euroopan unionissa on monia eri viranomaisia, jotka vastaavat rannikkovartiostotoimintojen eri 
osa-alueista.  Jäsenvaltioiden yli 300 siviili- ja sotilasviranomaista työskentelevät ympäri vuorokauden 
sen eteen, että toiminta merellä olisi turvallista, laillista ja ympäristön kannalta kestävää. 

EFCA, EMSA ja Frontex ovat tehostaneet yhteistyötään tukeakseen viranomaisia merialan toiminnan 
valvonnassa ja operatiivisten tehtävien suorittamisessa merellä. 

Kolme EU-virastoa tukee kansallisia viranomaisia niiden 
rannikkovartiostotoiminnoissa:

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan raja- ja merivartiovirasto

EFCA keskittyy kalastuksen tarkastus- ja 
valvontatoiminnan operatiiviseen koordinointiin ja pyrkii 
edistämään sääntöjen noudattamista ja kalastusalan 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä kestävää kalastusta.

EMSA työskentelee EU:n merellisten intressien 
parissa turvallisen, vihreän ja kilpailukykyisen 
merenkulkualan eteen. Se on luotettava ja 
arvostettu merialan toimija Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti. 

Frontex pyrkii parantamaan ulkorajojen 
hallintaa EU:n sisäisen turvallisuuden 
varmistamiseksi ja rajatylittävän 
rikollisuuden torjumiseksi.

Mitkä EU-virastot osallistuvat 
rannikkovartiostotoimintoihin 
Euroopassa?



 
EFCA, EMSA ja Frontex ovat työskennelleet yhdessä vuosikausia. 

Vuonna 2016 yhteistyö virallistettiin Euroopan komission 
lainsäädäntöehdotuksella, joka johti näiden kolmen viraston 
perustamisasetusten muuttamiseen niin, että niihin lisättiin 
yhteinen artikla rannikkovartiostotoimintoja koskevasta 
eurooppalaisesta yhteistyöstä. 

Vuonna 2017 virastot ottivat merkittävän 
askeleen yhteistyön organisoinnissa, kun ne 
allekirjoittivat kolmikantatyöjärjestelyn. 

18. maaliskuuta 2021 virastot vahvistivat 
edelleen rannikkovartiostotoimintoja 
koskevaa eurooppalaista yhteistyötä, kun 
kolmikantatyöjärjestelyn voimassaoloa 
jatkettiin toistaiseksi.

Miten yhteistyötä tehdään?
EFCA, EMSA ja Frontex tukevat rannikkovartiostotoimintoja koskevaa eurooppalaista yhteistyötä 
koordinoidusti. Kukin virasto työskentelee oman toimivaltansa ja vastuidensa puitteissa. 

Nämä kolme EU-virastoa tukevat yhdessä kansallisten viranomaisten rannikkovartiostotoimintoja jakamalla 
merialan tietoja, tarjoamalla valvonta- ja viestintäpalveluja, kehittämällä valmiuksia, analysoimalla merialan 
operatiivisia haasteita ja kehittyviä riskejä sekä jakamalla valmiuksia kehittämällä monialaisia merialan 
operaatioita.

Oikeusperusta

Tietojen jakaminen

Valvontapalvelut

Valmiuksien 
kehittäminen

Riskianalyysi

Valmiuksien 
jakaminen



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

www.frontex.europa.eu
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