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LÜHISELGITUS 

Käesolevas komisjoni ettepanekus käsitletakse teatavaid asjaolusid, mis on seotud 

Ühendkuningriigi kavandatud väljaastumisega Euroopa Liidust. 

Kui Ühendkuningriik lahkub liidust väljaastumislepingu alusel, mis tagab liidu õigustiku 

kehtivuse üleminekuaja jooksul kuni 31. detsembrini 2020, kulgeb Põhjamere–Vahemere 

põhivõrgu koridor (edaspidi „NSM koridor“) ka edaspidi Ühendkuningriigi kaudu, nagu 

praegu. 1. jaanuaril 2021 peaks jõustuma uus Euroopa ühendamise rahastut käsitlev õigusakt 

koos asjakohaste muudatustega üleeuroopalises transpordivõrgus (TEN-T). 

Kui Ühendkuningriik siiski astub praeguse ajakava kohaselt 29. märtsil 2019 liidust välja ilma 

kokkuleppeta, võib TEN-T võrgu NSM koridor La Manche’i väina/Põhjamere sadamate ja 

Iirimaa sadamate vahel katkeda. Samuti lõpeks sellisel juhul TEN-T koridor 

Ühendkuningriigi ja Iirimaa piiril ja Belfasti sadam jääks sellest välja.  

Komisjoni ettepanekus pakutakse sellest tuleneda võivale õiguslikule eriolukorrale välja sobiv 

lahendus ning toetatakse Zeebrugge, Antwerpeni ja Rotterdami sadamate määramist TEN-T 

võrgu NSM koridori ühenduslülideks Iirimaa sadamatega. Ettepanekus on märgitud, et selline 

määratlus põhineb praegustel sadamate vahelistel liiklusmahtudel. La Manche’i väina 

sadamad Dunkirk ja Calais jäävad koridoris määratud sadamateks, antud juhul Euroopa Liitu 

sisenemise ja liidust väljumise sadamatena. 

See tehniline määratlus ei mõjuta oluliselt ühegi sadama seisundit ega liiklusmahtu. Samas on 

ära märgitud, et kui Ühendkuningriik lahkub liidust ilma kokkuleppeta või lõpetab suhetes 

liiduga avatud tolliprotseduuride kasutamise, võib La Manche’i väina sadamates tekkida 

häireid eelkõige tollikontrollide tegemise tõttu, nagu on leitud ka mitmes uuringus.  

Le Havre’i sadam ei kuulu Iirimaaga ühendust loovasse TEN-T koridori ja teised Loode-

Prantsusmaa sadamad ei vasta praegu TEN-T kriteeriumidele. Iirimaa ja TEN-T Põhjamere–

Vahemere koridori suhete ümberhindamine on ainult üks osa Iirimaa uuest 

transpordiolukorrast. Oluline on ka seos Atlandi ookeani koridoriga, mis pakub rohkem 

otseühendusi Iirimaa ja teiste liikmesriikide vahel, ning määratud sadamate nimetamine 

Prantsusmaal ja Iirimaal, aga ka Belgia ja Madalmaade määratud sadamad. Iirimaa suhteid 

TEN-T võrgukoridoridega ja seega võimalikke suhteid sadamatega tuleks käsitada 

kiireloomulise küsimusena Euroopa ühendamise rahastut käsitleva õigusakti läbivaatamisel 

seoses mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027), et parandada Iirimaa ja ülejäänud liidu 

vahelisi otseühendusi. 

Kooskõlas regionaalarengukomisjoni raportiga ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju kohta Põhja-

Iirimaale on ettepanekus rõhutatud, kui oluline on majandustegevuse ja inimeste liikumise 

jätkumine Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahel ning kui tähtis roll on täiustatud 

transpordiühendustel, sealhulgas TEN-T koridoril 1998. aasta suure reede (Belfasti) 

kokkuleppe eesmärkide järgimisel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil võtta arvesse 



 

PE632.116v02-00 4/8 AD\1172902ET.docx 

ET 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

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 

piiriüleseid ja ühishuviprojekte. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Võttes arvesse Ühendkuningriigi 

liidust väljaastumist, tuleb ajakohastada 

Iirimaa saarega seotud Atlandi põhivõrgu 

osi. 

 

Muudatusettepanek  3 

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 oluline luua 

otseühendused olemasolevas koridoris 

asuvate Iirimaale kõige lähemal olevate 

territooriumidega. Põhjamere–Vahemere 

põhivõrgu koridor peaks hõlmama 
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mereühendust Iirimaa põhisadamate ning 

Belgia, Madalmaade ja Prantsusmaa 

põhisadamate vahel. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) 27 liikmesriigiga Euroopas, kus 

Prantsusmaast saab Iirimaale 

geograafiliselt lähim liikmesriik, tuleks 

kohandada Atlandi koridori, et Iirimaa 

sellega ühendada. 

 

Muudatusettepanek  5 

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 selle 

kindlustamiseks, et transpordipoliitika 

võimaldab ka edaspidi ellu viia 

ülalnimetatud kokkuleppe sätteid 

kooskõlas Euroopa Liidu eri valdkondade 

poliitikaga. See ei piira edasist arutelu 

Iirimaa asjakohase positsiooni üle 

põhivõrgukoridoris ega arutelu selle 

positsiooni või edaspidiste suhete üle 

praegu põhivõrgust välja jäävate 

sadamatega, et parandada ühendusi 

Iirimaa ja ülejäänud liidu vahel Euroopa 

ühendamise rahastu järgnevate vahendite 

raames. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

I lisa – punkt 2 – jaotis „Põhjameri – Vahemeri“ – rida 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“. 

„Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – 

Le Havre/Calais/Dunkerque – 

Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam“. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – lõik 1 a (uus) 

Määrus (EL) nr 1316/2013 

I lisa – punkt 2 – osa „Atlandi ookean“ 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 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 – 

Cherbourg – Caen – Le Havre – Rouen – 

Pariis“ 

 „Dublin – Cork – Saint Nazaire – Nantes 

– Tours“ 
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
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