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KORT BEGRUNDELSE 

I forbindelse med oprettelsen af et Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 

foreslår Kommissionen et samarbejde omkring de forskellige kystvagtopgaver (art. 52). Der 

er blevet tilføjet en identisk tekst i mandaterne for Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed (EMSA) og EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA). Denne justering af 

mandatet for de tre agenturer er det nødvendige juridiske instrument til at styrke samarbejdet 

mellem agenturerne og samarbejdet med de nationale myndigheder, som varetager 

kystvagtopgaver.  

Fiskeriudvalget ønsker at styrke Kommissionens forslag, men udelukkende for så vidt angår 

samarbejdet mellem de forskellige kystvagtopgaver, som EFCA deltager i. Det er 

hensigtsmæssigt at definere kystvagtopgaverne med henblik på at undgå forveksling med 

andre opgaver for de tre agenturer og præcisere rækkevidden af samarbejdet. Den nuværende 

samarbejdsordning om kystvagtopgaver lider under langsommelighed og mangler, og navnlig 

mangler der oplysninger om andre myndigheders ansvarsområder, beføjelser og kompetencer, 

der er et begrænset antal driftsaktiver, der savnes interoperabilitet mellem systemer og 

aktiver, og der foretages kun i begrænset omfang fælles planlægning og fælles aktioner.  

 

Takket være dette forslag bliver overvågnings-, forebyggelses- og kontroloperationer til søs 

koordineret på europæisk plan for at forbedre det maritime situationskendskab og støtte 

sammenhængende og omkostningseffektive foranstaltninger. Samarbejdet gør det muligt at 

styrke EU's kapacitet til at reagere på trusler og risici på det maritime område, bl.a. ved at 

forbedre samarbejdet mellem EU-agenturerne, men også mellem alle de andre relevante 

aktører. Samarbejdet om kystvagtopgaver skal gøre det muligt at undgå dobbeltarbejde og 

samtidig sikre, at hovedaktørerne, navnlig EU-agenturerne, handler ensartet og effektivt og 

sammen udvikler synergier.  

 

Med dette forslag vil de tre organer kunne handle i fællesskab og med større effektivitet og 

støtte de nationale myndigheder ved navnlig at påtage sig kontrol-, sikkerheds-, og 

overvågningsopgaver, levere udstyr, varetage uddannelsesaktiviteter og udveksle oplysninger, 

men også ved at sikre den nødvendige koordinering af flerdimensionelle opgaver. Dette 

samarbejde er af afgørende betydning i den nuværende migrationskontekst. De store 

migrationsstrømme kræver, at EU udviser større materiel og humanitær solidaritet. 

 

Ordføreren giver udtryk for sin tilfredshed med dette forslag, som har til formål at tilpasse 

EU-Fiskerikontrolagenturets opgaver til de opgaver, der påhviler Det Europæiske Agentur for 

Søfartssikkerhed og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, udelukkende 

hvad angår samarbejdet om kystvagtopgaverne. Selv om virkemidlerne er nationale, må 

koordineringen af kystvagtopgaver foregå på EU-plan.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning bør råde over det 

nødvendige udstyr og personale, som kan 

udsendes til fælles operationer eller hurtige 

grænseinterventioner. Når der iværksættes 

hurtige grænseinterventioner på anmodning 

af en medlemsstat eller i forbindelse med 

en situation, der kræver en hurtig indsats, 

bør Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning med henblik herpå 

kunne udsende europæiske grænse- og 

kystvagthold til hurtige interventioner fra 

reserven, som bør være et stående korps 

bestående af en lille andel af det samlede 

antal kystvagter i medlemsstaterne, 

minimum 1 500 personer. Udsendelsen af 

europæiske grænse- og kystvagthold fra 

reserven til hurtige interventioner bør om 

nødvendigt straks suppleres af yderligere 

europæiske grænse- og kystvagthold. 

(18) Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning bør råde over det 

nødvendige udstyr og personale, som kan 

udsendes til fælles operationer eller hurtige 

grænseinterventioner. Når der iværksættes 

hurtige grænseinterventioner på anmodning 

af en medlemsstat eller i forbindelse med 

en situation, der kræver en hurtig indsats, 

bør Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning med henblik herpå 

kunne udsende europæiske grænse- og 

kystvagthold til hurtige interventioner fra 

reserven, som bør være et stående korps 

bestående af en lille andel af det samlede 

antal kystvagter i medlemsstaterne, 

minimum 1 500 personer. Blandt 

personalet i holdene bør der være tolke 

eller personer, der flydende taler både 

værtslandets sprog og det sprog, som tales 

mest af de mennesker, som de henvender 

sig til. Udsendelsen af europæiske grænse- 

og kystvagthold fra reserven til hurtige 

interventioner bør om nødvendigt straks 

suppleres af yderligere europæiske grænse- 

og kystvagthold. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Transport i små usødygtige fartøjer 

har medført en dramatisk stigning i 

antallet af migranter, der omkommer ved 

EU's ydre søgrænser. Det 

tværinstitutionelle samarbejde mellem 

agenturerne om kystvagtopgaverne bør 
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bl.a. forbedre Det Europæiske Agentur 

for Grænse- og Kystbevogtnings og 

medlemsstaternes operationelle og 

tekniske evne til at opdage sådanne små 

fartøjer og styrke EU's reaktionskapacitet. 

Begrundelse 

Tilstrømningen af migranter har ført til et stigende antal dødsfald på havet i forbindelse med 

sejlads i usikre fartøjer. Et af de mange mål med det europæiske samarbejde om 

kystvagtopgaver er at styrke forebyggelsen af katastrofer på havet og muliggøre rettidig 

indgriben.  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning bør overvåge og 

bidrage til udviklingen i forskning, der er 

relevant for kontrollen af de ydre grænser, 

bl.a. anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi, og det bør 

videreformidle disse oplysninger til 

medlemsstaterne og Kommissionen. 

(24) Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning bør overvåge og 

bidrage til udviklingen i forskning, der er 

relevant for kontrollen af de ydre grænser, 

bl.a. anvendelsen af avanceret 

overvågningsteknologi, og det bør 

videreformidle disse oplysninger til 

medlemsstaterne, Kommissionen og alle 

andre berørte agenturer, herunder EU-

Fiskerikontrolagenturet. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27a) For at forbedre det europæiske 

samarbejde om kystvagtopgaver og 

udnytte oplysninger, kapacitet og 

systemer, der allerede står til rådighed på 

europæisk plan, bedst muligt, bør Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning fremme udveksling af 

oplysninger med EU-
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Fiskerikontrolagenturet, Det Europæiske 

Søfartssikkerhedsagentur og andre EU-

organer som f.eks. EU-Satellitcentret. 

Begrundelse 

Det europæisk samarbejde om kystvagtopgaver skal navnlig bygge på de 

informationssystemer og den kapacitet, der allerede findes på europæisk plan ved at sikre en 

bedre synergi mellem agenturernes kapacitet. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 27 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (27b) Samarbejdet om kystvagtopgaver, 

der navnlig gennemføres gennem et 

tættere samarbejde mellem de nationale 

myndigheder og de tre kompetente 

europæiske agenturer (Det Europæiske 

Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, 

EU-Fiskerikontrolagenturet og Det 

Europæiske Søfartssikkerhedsagentur), 

berører ikke fordelingen af kompetencer 

mellem disse agenturer med hensyn til 

fastlæggelsen af deres opgaver, og de 

bevarer deres autonomi og uafhængighed, 

hvad angår deres oprindelige opgaver. 

Uden at mandatet ændres for disse 

agenturer, skal samarbejdet muliggøre, at 

der skabes synergi mellem dem. 

Begrundelse 

Det europæisk samarbejde om kystvagtopgaver har ikke til formål at begrænse mandatet til 

EFCA. Dets opgave vil fortsat være at tilrettelægge den operative koordinering af 

medlemsstaternes fiskerikontrol- og inspektionsaktiviteter under overholdelse af reglerne i 

den fælles fiskeripolitik for at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af bestemmelserne i den 

fælles fiskeripolitik. Formålet med samarbejdet er at styrke denne primære opgave og 

samtidig give mulighed for synergier, der kan forbedre kendskabet til den maritime situation 

og øge reaktionskapaciteten på havet. 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – nr. 14 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14a. "kystvagtopgaver": alle 

informations-, overvågnings-, 

planlægnings-, tilrettelæggelses-, og 

operationsopgaver, som er betroet en 

lokal, regional, national eller europæisk 

myndighed, der har den nødvendige 

kompetence til at udføre maritim 

kystovervågning. Disse opgaver omfatter 

navnlig sikkerhed, fiskerikontrol, maritim 

eftersøgning og redning, grænsekontrol, 

toldkontrol og generel retshåndhævelse 

og beskyttelse af miljøet. 

Begrundelse 

Kystvagtopgaverne begrænser sig ikke til overvågning af EU's grænser på 

migrationsområdet, og de kan støtte de nationale myndigheder ved at udføre tjenester, levere 

informationer, levere udstyr, varetage uddannelsesaktiviteter og koordinere indsatsen inden 

for så forskellige områder som fiskerikontrol, forebyggelse af havforurening, pirateri og alle 

former for handel. Denne definition præciserer omfanget af samarbejde mellem 

kystvagtfunktioner, der er fastsat i artikel 52. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 7 - stk. 1 - litra r a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ra) bistå med at dele informationer, udstyr 

og alle andre kapaciteter fra EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det 

Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, 

hvis deres støtte er nødvendig for at 

udføre særlige opgaver såsom, men ikke 

begrænset til eftersøgning og redning. 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Agenturet følger og bidrager proaktivt til 

forsknings- og innovationsaktiviteter af 

relevans for kontrollen af de ydre grænser, 

herunder vedrørende anvendelsen af 

avanceret overvågningsteknologi som 

fjernstyrede luftfartøjssystemer, og af 

relevans for tilbagesendelsen. Agenturet 

formidler resultaterne af denne forskning 

til Kommissionen og medlemsstaterne. Det 

kan eventuelt anvende resultaterne i 

forbindelse med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

1. Agenturet følger og bidrager proaktivt til 

forsknings- og innovationsaktiviteter af 

relevans for kontrollen af de ydre grænser, 

herunder vedrørende anvendelsen af 

avanceret overvågningsteknologi som 

fjernstyrede luftfartøjssystemer, og af 

relevans for tilbagesendelsen. Agenturet 

formidler resultaterne af denne forskning 

til Kommissionen og medlemsstaterne og 

til alle andre berørte agenturer, herunder 

EU-Fiskerikontrolagenturet. Det kan 

eventuelt anvende resultaterne i forbindelse 

med fælles operationer, hurtige 

grænseinterventioner, 

tilbagesendelsesoperationer og 

interventioner i forbindelse med 

tilbagesendelser. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 52 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 52 a 

 Evaluering af det europæisk samarbejde 

om kystvagtopgaver 

 1. Senest den 31. december 2021 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en 

evalueringsrapport om gennemførelsen af 

det europæiske samarbejde om 

kystvagtopgaver. I denne rapport 

analyseres og præsenteres bl.a.:  

 a) formerne for samarbejde mellem Det 

Europæiske Agentur for Grænse- og 

Kystbevogtning, EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det 
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Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

og samarbejdet med medlemsstaterne; 

 b) de opgaver, der er udført inden for 

rammerne af samarbejdet og de 

kvantificerede resultater heraf, navnlig 

med hensyn til kontrol af fiskeriet; 

 c) fordelene ved samarbejdet, hvad angår 

maritimt situationskendskab, 

operationelle aktiviteter og hurtige 

reaktioner på kriser til søs;  

 d) omfanget af de finansielle midler, der 

anvendes til samarbejdet. 

 2. Det Europæiske Agentur for Grænse- 

og Kystbevogtning, EU-

Fiskerikontrolagenturet og Det 

Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

og medlemsstaterne tilsender 

Kommissionen de oplysninger, der er 

nødvendige for den vurdering, der er 

omhandlet i stk. 1. 

Begrundelse 

Det europæiske samarbejde om kystvagtfunktioner begyndte som et resultat af Europa-

Parlamentets pilotprojekt for 2016. Parlamentet ønsker at blive underrettet om resultaterne 

og de synergier, som er opnået gennem dette projekt. 
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