
Europos bendradarbiavimas vykdant pakrančių apsaugos funkcijas



Pakrančių apsaugos funkcijos yra tokios, kokias paprastai nurodo minėtos trys agentūros ir kurios 
išdėstytos 2021 m. liepos 20 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2021/1222, kuria parengiamas Europos 
bendradarbiavimo vykdant pakrančių apsaugos funkcijas praktinis vadovas:

Kokios yra pakrančių 
apsaugos funkcijos?

Jūrų saugumas, įskaitant 
laivų eismo valdymą 

Pagalbos skęstantiems 
laivams ir gelbėjimo jūroje 
paslaugos

Žuvininkystės patikra ir 
kontrolė

Jūrų sienų kontrolė 

Jūrų aplinkos apsauga ir 
reagavimas

Paieška ir gelbėjimas 
jūroje

Jūrų muitinių veikla

Jūrų, laivų ir uostų 
saugumas 

Jūrų stebėjimas ir priežiūra 

Reagavimas į avarijas ir 
nelaimes jūroje 

Neteisėtos prekybos ir 
kontrabandos prevencija 
bei slopinimas ir susijusios 
jūrų laivininkystės teisės 
vykdymo užtikrinimas 

Europos bendradarbiavimas vykdant pakrančių 
apsaugos funkcijas apibrėžia EŽKA, EMSA ir Frontex 
pastangas suvienyti jėgas ir supaprastinti veiklą 
siekiant padėti nacionalinėms institucijoms, vykdančioms 
pakrančių apsaugos funkcijas,nacionaliniu ir ES 
lygmenimis, o prireikus ir tarptautiniu lygmeniu.   

Bendradarbiavimas jūroje. 
Europos bendradarbiavimas vykdant 
pakrančių apsaugos funkcijas



Kodėl bendradarbiaujame?
Europą supantys vandenys – intensyvaus judėjimo vieta, kurioje vykdoma įvairi veikla, 
pavyzdžiui, tarptautinis ir vidaus frachtas ir keleivių vežimas, žvejyba, naftos ir dujų gavyba, taip 
pat turizmas ir rekreacinė veikla. Be to, jūroje gali kilti daug pavojų, pavyzdžiui, avarijos, jūrų tarša, 
neteisėta žvejyba, terorizmas, piratavimas, neteisėtas žmonių gabenimas ir kitoks tarpvalstybinis 
nusikalstamumas.

Europos Sąjungoje yra daug institucijų, atsakingų už įvairias pakrančių apsaugos funkcijas.  Daugiau 
kaip 300 civilinių ir karinių institucijų valstybėse narėse dirba išvien visą parą, kad užtikrintų, kad 
jūroje vykdoma veikla būtų saugi, patikima, teisėta ir tvari aplinkos atžvilgiu. 

Kad įgyvendintų jūrinės veiklos stebėsenos ir paramos operatyvinės misijos jūroje užduotį, EŽKA, 
EMSA ir Frontex sustiprino bendradarbiavimą visų susijusių institucijų labui. 

Trys Europos agentūros padeda nacionalinėms institucijoms vykdyti 
pakrančių apsaugos užduotis:

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Europos jūrų saugumo agentūra

Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūra

EŽKA daugiausia dėmesio skiria žuvininkystės 
kontrolės ir patikrinimo veiklos koordinavimui, kuriuo 
siekiama užtikrinti geresnį reikalavimų laikymąsi ir 
vienodas žvejybos pramonės sąlygas ir galiausiai tausią 
žuvininkystę.

EMSA tarnauja ES jūrų interesams, kad jūrų 
sektorius būtų saugus, patikimas, ekologiškas 
ir konkurencingas. Ši agentūra yra patikimas 
ir gerbiamas Europos ir viso pasaulio jūrų 
sektoriaus atskaitos taškas. 

Frontex siekia gerinti išorės sienų 
valdymą, kad būtų užtikrintas 
aukštas vidaus saugumo lygis ES 
ir kovojama su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu.

Kokios agentūros vykdo 
Europos lygmens pakrančių 
apsaugos funkcijas?



 
EŽKA, EMSA ir Frontex bendradarbiauja jau daugelį metų. 

2016 m. jų bendradarbiavimas buvo oficialiai įtvirtintas 
Europos Komisijos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo buvo iš dalies pakeisti trijų agentūrų 
steigimo reglamentai ir įterptas bendras straipsnis 
„Europos bendradarbiavimas vykdant pakrančių 
apsaugos funkcijas“. 

2017 m. agentūros žengė svarbų žingsnį  
ir struktūrizavo savo bendradarbiavimą 
pasirašydamos trišalį darbo tvarkos susitarimą. 

2021 m. kovo 18 d. agentūros dar 
sustiprino Europos bendradarbiavimą 
vykdant pakrančių apsaugos funkcijas, 
nes trišalis darbo tvarkos susitarimas 
buvo atnaujintas neribotam laikui.

Kaip bendradarbiaujame?
EŽKA, EMSA ir Frontex koordinuotai remia Europos pakrančių apsaugos funkcijų srities 
bendradarbiavimą su kiekviena savo įgaliojimų ir atsakomybės srityse veikiančia agentūra. 

Šios trys Europos agentūros bendradarbiauja, kad padėtų nacionalinėms institucijoms, vykdančioms 
pakrančių apsaugos funkcijas, dalytis jūrų informacija, teikti stebėjimo ir ryšių paslaugas, stiprinti 
gebėjimus, analizuoti veiklos sunkumus ir kylančius pavojus jūrų srityje, taip pat dalytis pajėgumais 
rengiant įvairios paskirties jūrų operacijas.

Koks yra teisinis pagrindas?

Dalijimasis 
informacija

Stebėjimo 
paslaugos

Gebėjimų 
stiprinimas

Rizikos 
analizė

Dalijimasis 
pajėgumais



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

www.frontex.europa.eu
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