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ÆNDRINGSFORSLAG 001-024 
af Transport- og Turismeudvalget

Betænkning
Karima Delli A8-0009/2019
Regler vedrørende Den Europæiske Hav- og Fiskerifond på grund af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen

Forslag til forordning (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det EU-finansierede instrument, 
Connecting Europe-faciliteten, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. 
Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske net i transport-, 
telekommunikations- og energisektorerne.

(2) Det EU-finansierede instrument, 
Connecting Europe-faciliteten, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. 
Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske net i transport-, 
telekommunikations- og energisektorerne 
med henblik på at forbedre Unionens 
indre markeds funktion.

_________________ _________________
8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 

8 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om ændring 
af forordning (EU) nr. 913/2010 og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 
og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 
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20.12.2013, s. 129). 20.12.2013, s. 129).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det EU-finansierede instrument, 
Connecting Europe-faciliteten, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. 
Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske net i transport-, 
telekommunikations- og energisektorerne.

(2) Det EU-finansierede instrument, 
Connecting Europe-faciliteten, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1316/20138. 
Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
grænseoverskridende projekter af fælles 
interesse inden for rammerne af politikken 
for transeuropæiske net i transport-, 
telekommunikations- og energisektorerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) For at tage hensyn til de 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union bør 
der skabes en forbindelse mellem Irland 
og det europæiske fastland ved at ændre 
TEN-T-korridorernes rute og 
sammensætning med henblik på at 
inddrage de maritime forbindelser mellem 
de irske havne og de kontinentale havne i 
hovednettet og det samlede net.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(3a) For at tage hensyn til de 
ekstraordinære omstændigheder i 
forbindelse med Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Den Europæiske Union 
fastsætter denne forordning muligheden 
for at integrere havne fra det samlede net 
i en hovednetkorridor.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Da Irland er en ø, udgør de 
maritime forbindelser et middel til at sikre 
landets direkte forbindelser med det 
europæiske fastland.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) I betragtning af Det Forenede 
Kongeriges udtræden af Unionen bør de 
dele af hovednetkorridoren Atlanterhavet, 
der vedrører øen Irland, ajourføres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Hovednetkorridoren Nordsøen – 
Middelhavet bør omfatte 
søtransportforbindelser mellem de vigtigste 
irske havne og havne i Belgien og 
Nederlandene for at undgå, at 
hovednetkorridoren Nordsøen – 
Middelhavet skilles i to forskellige og 

6) For at undgå, at 
hovednetkorridoren Nordsøen – 
Middelhavet skilles i to forskellige og 
usammenhængende dele, og sikre, at 
Irland kobles sammen med det 
europæiske fastland, er det af afgørende 
betydning at skabe direkte forbindelser 
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usammenhængende dele og sikre, at 
Irland kobles sammen med det 
europæiske fastland.

med de geografisk nærmeste irske 
områder og havne på den eksisterende 
korridor. Korridoren Nordsøen – 
Middelhavet bør omfatte 
søtransportforbindelser mellem de vigtigste 
irske havne og havne i Belgien, Frankrig 
og Nederlandene, der tilhører hovednettet 
eller det samlede net. Desuden bør en 
forbindelse mellem korridoren Nordsøen 
– Middelhavet og Atlanterhavskorridoren 
via Le Havre sikre bedre konnektivitet og 
integration på det indre marked.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Den åbne offentlige høring efter 
offentliggørelsen af Kommissionens 
forslag har åbnet mulighed for at få input 
fra de berørte parter, som næsten 
enstemmigt opfordrede til, at der blev 
taget bedre hensyn til de fremtidige 
maritime forbindelser mellem Irland og 
fastlandet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Inden for rammerne af en Union 
med 27 medlemsstater, hvor Frankrig, 
Belgien og Nederlandene bliver de EU-
lande, der ligger geografisk tættest på 
Irland, bør Atlanterhavskorridoren 
justeres på ny for at forbinde Irland med 
denne korridor og tage højde for 
eksisterende og fremtidige strømme.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6c) I lyset af Det Forenede Kongeriges 
udtræden og for i videst muligt omfang at 
sikre kontinuiteten i det indre marked og 
en jævn strøm af varer og for at 
konsolidere transportsektorerne og de 
områder, der med størst sandsynlighed vil 
blive berørt af Det Forenede Kongeriges 
udtræden, bør Kommissionen og 
medlemsstaterne foretage en tidlig 
revision af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1315/20131a, 
som oprindeligt skulle foretages senest i 
2023, med henblik på at tilpasse 
netværkskortene til den ændring af 
varestrømmene, som vil være en følge af 
Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. 
december 2013 om Unionens 
retningslinjer for udvikling af det 
transeuropæiske transportnet og om 
ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU 
(EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er afgørende at sikre 
forbindelsen mellem Irland og de andre 
medlemsstater i hovednetkorridoren 
Nordsøen – Middelhavet for de 
igangværende og kommende 
infrastrukturinvesteringer og for at skabe 
juridisk klarhed og sikkerhed for 

(7) Det er afgørende at sikre 
forbindelsen mellem Irland og de andre 
medlemsstater i hovednetkorridoren 
Nordsøen – Middelhavet og 
Atlanterhavskorridoren for de 
igangværende og kommende 
infrastrukturinvesteringer og for at skabe 
juridisk klarhed og sikkerhed for 
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infrastrukturplanlægningen. infrastrukturplanlægningen. I 
arbejdsprogrammerne i transportdelen af 
Connecting Europe-faciliteten bør der 
desuden indgå indkaldelser af forslag, der 
skal finansiere udviklingen af ny eller 
eksisterende transportinfrastruktur, for at 
sikre de maritime forbindelser mellem de 
irske og kontinentale havne i hovednettet 
og det samlede net og en tilpasning heraf i 
tilfælde af, at der genetableres en ydre 
grænse til Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det er afgørende at sikre 
forbindelsen mellem Irland og de andre 
medlemsstater i hovednetkorridoren 
Nordsøen – Middelhavet for de 
igangværende og kommende 
infrastrukturinvesteringer og for at skabe 
juridisk klarhed og sikkerhed for 
infrastrukturplanlægningen.

(7) Det er afgørende at sikre 
forbindelsen mellem Irland, Nordirland (i 
overensstemmelse med Langfredags-
/Belfastaftalen fra 1998) og de andre 
medlemsstater i hovednetkorridoren 
Nordsøen – Middelhavet for de 
igangværende og kommende 
infrastrukturinvesteringer og for at skabe 
juridisk klarhed og sikkerhed for 
infrastrukturplanlægningen og for at sikre, 
at transportpolitikken fortsat letter 
bestemmelserne i ovennævnte aftale i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions politikker. Dette berører ikke 
fremtidige overvejelser vedrørende Irlands 
relevante placering inden for 
hovednetkorridoren eller overvejelser 
vedrørende denne placering og de 
fremtidige forbindelser med havne, der i 
øjeblikket befinder sig uden for 
hovednetkorridoren, med det formål at 
forbedre forbindelserne mellem Irland og 
resten af Unionen som en del af de 
efterfølgende instrumenter under 
Connecting Europe-faciliteten.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) I betragtning af behovet for at 
tilpasse transportsektoren og de områder, 
der er mest berørt af Det Forenede 
Kongeriges udtræden, kan Kommissionen 
oprette en tilpasningsfond for at mindske 
den negative indvirkning, som en 
udtræden uden en aftale kan have på 
transportsektoren og de pågældende 
områder, ved at støtte den økonomiske 
indsats, som transportsektoren og 
områderne skal yde for at tilpasse sig til 
de nye forbindelser i en Union med 27 
medlemsstater, og for at lette 
grænsepassagen for varer og personer 
mellem Unionen og Det Forenede 
Kongerige. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) I lyset af Det Forenede Kongeriges 
udtræden er det af afgørende betydning at 
udvikle passende infrastrukturer – hvad 
enten de er nye eller eksisterende – for at 
opretholde de handelsstrømme mellem 
Irland og det europæiske fastland, som 
tidligere blev sikret ved Det Forenede 
Kongeriges "landbro".

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 7 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(7d) For at støtte oprettelsen af nye 
transportinfrastrukturer og 
moderniseringen af eksisterende 
infrastrukturer er det følgelig af 
afgørende betydning at medtage nye 
knudepunkter og forbindelsesled i 
hovednettet, navnlig for de maritime 
forbindelser.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 7 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7e) Selv om hovednettet udgør 
rygraden, der omfatter de dele af nettet, 
som har den største strategiske betydning 
for Unionen, er det dog ligeledes 
nødvendigt at inkludere nye 
knudepunkter og forbindelsesled, navnlig 
havne, i det samlede net for at sikre 
konnektivitet i alle Unionens regioner.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 7 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7f) Som følge af Det Forenede 
Kongeriges udtræden vil adskillige 
havneknudepunkter, der i øjeblikket 
findes i det samlede net, navnlig franske 
havne som Brest – Roscoff – Cherbourg – 
Boulogne, skulle håndtere øgede 
handelsstrømme, og disse bør derfor 
modtage øget bistand og støtte.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
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Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 7 – stk. 2 – nr. 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende litra:
"la) aktioner, der er nødvendige for at 
tilpasse transportinfrastrukturen efter Det 
Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen, herunder tilpasning af udstyr til 
kontrol med varer og passagerer."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)

Begrundelse

Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig 
infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de 
såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til 
at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 17 – stk. 2

Gældende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 17, stk. 2, affattes således:
"2. Kommissionen tager de flerårige 
arbejdsprogrammer op til fornyet 
overvejelse som minimum midtvejs. Efter 
behov reviderer den det flerårige 
arbejdsprogram ved en 
gennemførelsesretsakt. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 
2."

"2. Kommissionen tager de flerårige 
arbejdsprogrammer op til fornyet 
overvejelse som minimum midtvejs. I 
transportsektoren reviderer den det 
flerårige arbejdsprogram for at tilpasse 
det til Det Forenede Kongeriges udtræden 
af Unionen. Efter behov reviderer den det 
flerårige arbejdsprogram ved en 
gennemførelsesretsakt. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 
2."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)
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Begrundelse

Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig 
infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de 
såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til 
at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. -1 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 17 indsættes følgende stykke:
"5a. Inden for transportsektoren 
prioriteres i det sidste årlige 
arbejdsprogram de aktioner, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 2, litra m)."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=DA)

Begrundelse

Under henvisning til det presserende behov for at tilpasse transportsektoren og navnlig 
infrastrukturen i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør de 
såkaldte "re-flow calls" 2019 og 2020 for Connecting Europe-faciliteten (CEF) øremærkes til 
at opfylde dette behov, og CEF's arbejdsprogrammer for 2019-2020 bør tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 
ændres som anført i bilaget til nærværende 
forordning.

Bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013 
ændres som anført i bilag I til nærværende 
forordning.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
Nødfond for tilpasning til Det Forenede 

Kongeriges udtræden af Unionen
Kommissionen yder økonomisk støtte, der 
supplerer CEF, i form af en nødfond for 
tilpasning til Det Forenede Kongeriges 
udtræden af Unionen. Formålet med 
denne fond er at opveje de negative følger 
af Det Forenede Kongeriges udtræden ved 
at bistå berørte parter i transportsektoren 
og de lokale myndigheder med på forhånd 
at oprette nye ruter til søfragt og lette 
grænsepassagen for varer og personer 
mellem Unionen og Det Forenede 
Kongerige.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Bilag I – del I – punkt 2 – afsnit 'Atlanterhavet'  – linje 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af en tilsvarende ændring 
af forordning (EU) nr. 1315/2013 og bilag 
I hertil, "KORT OVER DET SAMLEDE 

NET OG HOVEDNET" 

I bilagets del I, punkt 2 
("Hovednetkorridorer"), indsættes i 
afsnittet "Atlanterhavet" efter linjen 
"Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara 
– Bilbao/Bordeaux – Paris – Le 
Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg" 
følgende linjer:
Shannon Foynes – Dublin – Rosselare – 
Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 
Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – 
Caen – Le Havre – Rouen – Paris
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Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint 
Nazaire – Nantes – Tours 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Bilag I – del I – punkt 2 – afsnit 'Nordsøen - Middelhavet' – linje 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 
Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam". 

"Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 
Le Havre/Calais/Dunkerque – 
Zeebrugge/Terneuzen – Gent – 
Antwerpen/Rotterdam".


