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Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

_____________________________________________________________

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati 
liidu rahastamisvahend Euroopa 
ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise 
rahastu eesmärk on võimaldada 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 
ühishuviprojekte.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati 
liidu rahastamisvahend Euroopa 
ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise 
rahastu eesmärk on võimaldada 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 
ühishuviprojekte, et parandada Euroopa 
Liidu siseturu toimimist.

_________________ _________________
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse määrust 
(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 
(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1316/2013, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, muudetakse määrust 
(EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 
kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja 
(EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 129).
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati 
liidu rahastamisvahend Euroopa 
ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise 
rahastu eesmärk on võimaldada 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 
ühishuviprojekte.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1316/20133 kehtestati 
liidu rahastamisvahend Euroopa 
ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise 
rahastu eesmärk on võimaldada 
üleeuroopaliste võrkude poliitika raames 
ette valmistada ja rakendada transpordi-, 
telekommunikatsiooni- ja energiasektorite 
piiriüleseid ja ühishuviprojekte.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Selleks et võtta arvesse erakorralisi 
asjaolusid, mis on tingitud 
Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa 
Liidust, tuleb näha ette Iirimaa ja mandri-
Euroopa ühenduvus, muutes selleks TEN-
T transpordikoridoride marsruuti ja 
koosseisu, et lisada sinna Iiri sadamate ja 
mandril asuvate põhivõrku ja üldisesse 
võrku kuuluvate sadamate 
mereühendused.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Selleks et võtta arvesse erakorralisi 
asjaolusid, mis on tingitud 
Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa 
Liidust, nähakse käesoleva määrusega 
ette võimalus lõimida põhivõrgukoridori 
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ka üldisesse võrku kuuluvad sadamad.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Kuna Iirimaa on saar, on 
mereühendused vajalikud, et tagada 
Iirimaa otseühendus Mandri-Euroopaga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5b) Võttes arvesse Ühendkuningriigi 
lahkumist liidust, tuleb ajakohastada 
Iirimaa saarega seotud Atlandi põhivõrgu 
osi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Vältimaks Põhjamere–Vahemere 
põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja 
omavahel ühendamata osaks jaotamist ning 
Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise 
ühenduse tagamiseks peaks Põhjamere–
Vahemere põhivõrgu koridor hõlmama 
mereühendust Iirimaa põhisadamate ning 
Belgia ja Madalmaade põhisadamate 
vahel.

(6) Vältimaks Põhjamere–Vahemere 
põhivõrgu koridori kaheks eraldi ja 
omavahel ühendamata osaks jaotamist ning 
Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelise 
ühenduse tagamiseks on vaja luua 
otseühendused olemasolevas koridoris 
asuvate territooriumite ja sadamatega, 
mis asuvad Iirimaale geograafiliselt kõige 
lähemal. Põhjamere–Vahemere koridor 
peaks hõlmama mereühendust Iirimaa ning 
Belgia, Prantsusmaa ja Madalmaade 
sadamate vahel, mis kuuluvad põhi- või 
üldisesse võrku. Lisaks peaks ühendus 
Põhjamere–Vahemere koridori ja Atlandi 
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koridori vahel (Le Havre’i kaudu) tagama 
parema ühenduvuse ja siseturu 
integratsiooni.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Komisjoni ettepaneku avaldamisele 
järgnenud avalikus konsultatsioonis 
kuulati ära sidusrühmad, kes nõuavad 
pea ühehäälselt, et Iirimaa ja mandri 
vahelisi tulevasi mereühendusi paremini 
arvesse võetaks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6b) 27 liikmesriigiga Euroopas, kus 
Prantsusmaa, Belgia ja Madalmaad on 
Iirimaale geograafiliselt lähimad ELi 
riigid, tuleks Atlandi koridori kohandada, 
et ühendada Iirimaa sellega ning võtta 
arvesse olemasolevaid ja tulevasi 
liikumisvoogusid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6c) Selleks et võtta arvesse 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumist ja 
tagada nii palju kui võimalik ühisturu 
järjepidevus ja kaupade sujuv liikumine, 
ning selleks, et kindlustada 
transpordisektorit ja territooriume, mida 
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Ühendkuningriigi liidust väljaastumine 
kõige tõenäolisemalt mõjutab, peaksid 
komisjon ja liikmesriigid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
1315/20131a kavandatust varem läbi 
vaatama (algselt plaaniti seda teha 
hiljemalt 2023. aastaks), et kohandada 
võrgukaarte kaubavoogude muutumisega, 
mida Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumine põhjustab.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1315/2013 üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate 
liidu suuniste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks otsus nr 
661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, 
lk 1).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Iirimaa ja teiste Põhjamere–
Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate 
liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine 
on äärmiselt oluline käimasolevate ja 
tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning 
õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
taristute planeerimisel.

(7) Iirimaa ja teiste Põhjamere–
Vahemere põhivõrgu koridoris ja Atlandi 
koridoris osalevate liikmesriikide vahelise 
ühenduse tagamine on äärmiselt oluline 
käimasolevate ja tulevaste 
taristuinvesteeringute jaoks ning 
õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
taristute planeerimisel. Lisaks tuleks 
Euroopa ühendamise rahastu transporti 
käsitleva osa programmides ette näha 
projektikonkursside korraldamine nii 
olemasoleva kui ka uue transporditaristu 
arendamise rahastamiseks, et tagada Iiri 
sadamate ja mandril asuvate põhivõrku ja 
üldisesse võrku kuuluvate sadamate 
mereühendused ja nende kohandamine 
juhul, kui piir Ühendkuningriigiga 
muutub uuesti Euroopa Liidu välispiiriks.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Iirimaa ja teiste Põhjamere–
Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate 
liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine 
on äärmiselt oluline käimasolevate ja 
tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning 
õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
taristute planeerimisel.

(7) Iirimaa, Põhja-Iirimaa (vastavalt 
1998. aasta suure reede (Belfasti) 
kokkuleppele) ja teiste Põhjamere–
Vahemere põhivõrgu koridoris osalevate 
liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine 
on äärmiselt oluline käimasolevate ja 
tulevaste taristuinvesteeringute jaoks, 
õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
taristute planeerimisel ning 
kindlustamaks, et transpordipoliitika 
võimaldab ka edaspidi ellu viia 
ülalnimetatud kokkuleppe sätteid 
kooskõlas Euroopa Liidu eri valdkondade 
poliitikaga. See ei piira edasist arutelu 
Iirimaa sobiliku asendi üle 
põhivõrgukoridoris ega arutelu selle 
asendi või edaspidiste suhete üle praegu 
põhivõrgust välja jäävate sadamatega, et 
parandada ühendusi Iirimaa ja ülejäänud 
liidu vahel Euroopa ühendamise rahastu 
järgnevate vahendite raames.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7b) Arvestades vajadust kohandada 
transpordisektorit ja territooriume, mida 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumine 
kõige enam mõjutab, võiks komisjon luua 
kohandamisfondi, et korvata ilma 
lepinguta väljaastumise negatiivset mõju 
transpordisektoris ja territooriumidel ning 
toetada transpordisektori ja 
territooriumide rahalisi pingutusi 
kohandumisel EL-27 uute ühendustega 
ning kaupade ja isikute piiriületamise 
hõlbustamisel liidu ja Ühendkuningriigi 
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vahel. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7c) Ühendkuningriigi liidust lahkumise 
tõttu on vaja arendada sobilikku 
olemasolevat ja uut taristut, et säilitada 
Iirimaa ja Mandri-Euroopa vahelised 
kaubavood, mis varem liikusid 
Ühendkuningriigi kaudu.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7d) Selleks et toetada uue 
transporditaristu loomist ja olemasoleva 
taristu ajakohastamist, on vaja lisada 
põhivõrku uued transpordisõlmed ja -
ühendused, eriti mereühendusteks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7e) Lisaks, kuigi põhivõrk on alustala, 
mis hõlmab liidu jaoks strateegiliselt 
kõige tähtsamaid osi, on üldvõrku samuti 
vaja lisada uusi transpordisõlmi ja -
ühendusi, eelkõige sadamaid, et tagada 
liidu kõigi piirkondade ühenduvus.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 7 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7f) Seoses Ühendkuningriigi 
lahkumisega liidust peavad mitmed 
praegu üldvõrku kuuluvad 
sadamasõlmed, eelkõige Prantsuse 
sadamad, nagu Brest – Roscoff – 
Cherbourg – Boulogne reageerima 
suurenenud kaubavoogudele ning saama 
seetõttu suuremat abi ja toetust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:
„la) meetmed, mis on vajalikud 
transporditaristu kohandamiseks seoses 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega, 
sealhulgas kaupade ja reisijate 
kontrollimiseks vajaliku taristu 
kohandamine.“;

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

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses 
Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. 
aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa 
ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 17 – lõige 2
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Komisjon vaatab mitmeaastased 
tööprogrammid läbi vähemalt perioodi 
keskel, Vajaduse korral muudab ta 
mitmeaastaseid tööprogramme 
rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

„2. Komisjon vaatab mitmeaastased 
tööprogrammid läbi vähemalt perioodi 
keskel. Komisjon vaatab transpordisektori 
mitmeaastase tööprogrammi läbi, et 
kohandada seda Ühendkuningriigi 
väljaastumisega liidust. Vajaduse korral 
muudab ta mitmeaastaseid tööprogramme 
rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.“

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

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses 
Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. 
aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa 
ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:
„5a. Transpordisektoris seatakse 
viimases iga-aastases tööprogrammis 
esikohale meetmed, mis on kindlaks 
määratud artikli 7 lõike 2 punktis m.

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

Selgitus

Arvestades kiireloomulist vajadust kohandada transpordisektorit ja eelkõige taristut seoses 
Ühendkuningriigi lahkumisega liidust, tuleks Euroopa Ühendamise Rahastu 2019. ja 2020. 
aasta tagasisaadavad vahendid eraldada selle vajaduse rahuldamiseks ning Euroopa 
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ühendamise rahastu 2019. ja 2020. aasta tööprogramme tuleks sellele vastavalt kohandada.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa 
muudetakse vastavalt käesoleva määruse 
lisale.

Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa 
muudetakse vastavalt käesoleva määruse I 
lisale.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1b
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega 
seotud erakorraliste kohandamismeetmete 

rahastamise fond
Komisjon loob Euroopa Ühendamise 
Rahastut täiendava rahalise toetusfondi 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega 
seotud erakorraliste kohandamismeetmete 
rahastamise fondi kujul. Fondi eesmärk 
on tasakaalustada Ühendkuningriigi 
liidust väljaastumise negatiivset mõju, 
aidates transpordivaldkonna 
sidusrühmadel ja kohalikel omavalitsustel 
ennetavalt luua uued meretransporditeed 
ning hõlbustada kaupade ja inimeste 
piiriületust ELi ja Ühendkuningriigi 
vahel.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1316/2013
I lisa – I osa – punkt 2 – osa Atlandi ookean – rida 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tingimusel, et muudetakse määrust (EL) 
nr 1315/2013 ja selle I lisa „ÜLDVÕRGU 

JA PÕHIVÕRGU KAARDID“ 

I lisa I osa punkti 2 
(„Põhivõrgukoridorid“) jaotisesse 
„Atlandi ookean“ lisatakse pärast rida 
„Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bergara 
– Bilbao/Bordeaux – Pariis – Le 
Havre/Metz – Mannheim/Strasbourg“ 
järgmised read:
Shannon Foynes – Dublin – Rosslare – 
Waterford – Cork – Brest – Roscoff – 
Saint Malo – Cherbourg – Boulogne – 
Caen – Le Havre – Rouen – Pariis
Dublin/Cork – Brest – Roscoff – Saint 
Nazaire – Nantes – Tours

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1
Määrus (EL) nr 1316/2013
I lisa – I osa – punkt 2 – osa Põhjameri–Vahemeri – rida 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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


