
Eiropas sadarbība krasta apsardzes funkciju jomā



Ar krasta apsardzes funkcijām saprot tās funkcijas, uz kurām parasti atsaucas trīs aģentūras un 
kuras ir izklāstītas Komisijas 2021. gada 20. jūlija Ieteikumā (ES) 2021/1222, ar ko izveido “Praktisko 
rokasgrāmatu” par Eiropas sadarbību krasta apsardzes funkciju jomā:

Kādas ir krasta 
apsardzes funkcijas? 

Kuģošanas drošība, 
tostarp kuģu satiksmes 
pārvaldība Kuģu nelaimes gadījumu un 

jūras palīdzības dienests

Zvejas inspekcija un 
kontrole

Jūras robežu kontrole 

Jūras vides aizsardzība 
un reaģēšana

Meklēšana un glābšana 
jūrā

Jūras muitas darbības

Jūras, kuģu un ostu 
drošība 

Jūras uzraudzība un 
uzraudzība 

Reaģēšana uz jūras 
negadījumiem un 
katastrofām 

Cilvēku tirdzniecības un 
kontrabandas novēršana 
un apkarošana un ar jūru 
saistītā tiesībaizsardzība 

Eiropas sadarbība krasta apsardzes funkciju jomā 
raksturo EFCA, EMSA un Frontex centienus apvienot 
spēkus un racionalizēt darbības, lai atbalstītu valstu 
iestādes, kas veic krasta apsardzes funkcijas valsts un ES 
līmenī un attiecīgā gadījumā starptautiskā līmenī.   

Kopīgs darbs jūrā: 
Eiropas sadarbība krasta 
apsardzes funkciju jomā



Kāpēc mēs sadarbojamies?
Ūdeņi ap Eiropu ir noslogota vieta, kas aptver plašu darbību diapazonu, piemēram, starptautiskos 
un vietējos kravu un pasažieru pārvadājumus, zveju, naftas un gāzes ražošanu, kā arī tūrisma un 
atpūtas pasākumus. Tajā pašā laikā jūrniecības joma ir pakļauta vairākiem riskiem, piemēram, nelaimes 
gadījumiem, jūras piesārņojumam, nelegālai zvejai, terorismam, pirātismam, cilvēku kontrabandai 
un citiem pārrobežu noziegumiem.

Eiropas Savienībā ir daudzas iestādes, kas atbild par dažādām krasta apsardzes funkcijām.  Vairāk 
nekā 300 civilās un militārās iestādes dalībvalstīs sadarbojas visu diennakti, lai nodrošinātu, ka jūrā 
notiekošās darbības ir drošas, neapdraudētas, likumīgas un ekoloģiski ilgtspējīgas. 

Lai izpildītu uzdevumu uzraudzīt jūrniecības darbības un atbalstītu operatīvās 
misijas jūrā, EFCA, EMSA un Frontex ir pastiprinājušas sadarbību visu iesaistīto 
iestāžu labā. 

Trīs Eiropas aģentūras atbalsta valstu iestādes krasta apsardzes uzdevumu 
veikšanā:

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūra

EFCA galveno uzmanību pievērš zivsaimniecības 
kontroles un inspekcijas darbību operatīvai koordinācijai, 
kas veicina neizbēgamu atbilstību un vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus zvejniecības nozarei un, 
visbeidzot, ilgtspējīgai zivsaimniecībai.

EMSA kalpo ES jūrniecības interesēm drošai, videi 
nekaitīgai, zaļai un konkurētspējīgai jūrniecības 
nozarei. Tā darbojas kā uzticams un cienīts 
atsauces punkts jūrniecības nozarē Eiropā 
un visā pasaulē. 

Frontex mērķis ir uzlabot ārējo robežu 
pārvaldību, lai nodrošinātu augstu 
iekšējās drošības līmeni ES un 
apkarotu pārrobežu noziedzību.

Kuras aģentūras ir 
iesaistītas krasta apsardzes 
funkcijās Eiropas līmenī?



 
EFCA, EMSA un Frontex sadarbojas jau daudzus gadus. 

To sadarbība 2016. gadā tika oficiāli apstiprināta ar Eiropas 
Komisijas tiesību akta priekšlikumu, kura rezultātā tika grozītas 
trīs aģentūru dibināšanas regulas, iekļaujot tajā kopīgu 
pantu “Eiropas sadarbība krasta apsardzes funkciju jomā”. 

Aģentūras 2017. gadā spēra nozīmīgu soli savas 
sadarbības strukturēšanā, parakstot trīspusēju 
darba vienošanos. 

Aģentūras 2021. gada 18. martā vēl vairāk 
pastiprināja Eiropas sadarbību krasta 
apsardzes funkciju jomā, jo trīspusējā 
darba vienošanās tika atjaunota uz 
nenoteiktu laiku.

Kā mēs sadarbojamies?
EFCA, EMSA un Frontex koordinētā veidā atbalsta Eiropas sadarbību krasta apsardzes funkciju 
jomā ar katru aģentūru, kas darbojas savu pilnvaru un pienākumu jomā. 

Šīs trīs Eiropas aģentūras sadarbojas, lai atbalstītu valstu iestādes, kas veic krasta apsardzes 
funkcijas, kopīgojot jūras informāciju, sniedzot uzraudzības un komunikācijas pakalpojumus, veidojot 
spējas, analizējot operatīvās problēmas un jaunos riskus jūrlietu jomā, kā arī daloties ar spējām , 
daudzfunkcionālu jūras operāciju izstrādē.

Kāds ir juridiskais pamats?

Informācijas 
apmaiņa

Novērošanas 
pakalpojumi

Spēju 
veidošana

Riska 
analīze

Jaudas 
koplietošana



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

www.frontex.europa.eu
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