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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för utrikesfrågor och utskottet för 
internationell handel att som ansvariga utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

– med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2020 om det föreslagna mandatet 
för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland1.

– med beaktande av rådets beslut om mandatet för förhandlingar med Förenade 
kungariket av den 13 februari 20202,

– med beaktande av avtalet om Förenade kungarikets utträde ur unionen av den 24 januari 
2020 och den politiska förklaringen om ramen för de framtida förbindelserna3,

– med beaktande av utkastet till avtal om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket 
av den 19 mars 20204,

Sektorsövergripande frågor

1. Europaparlamentet betonar att det planerade partnerskapet, som har upprättats på 
grundval av de nära ekonomiska banden mellan Förenade kungariket och EU och deras 
gemensamma intressen, bör innebära fortsatta och obehindrade förbindelser för alla 
transportsätt, förutsatt att detta görs ömsesidigt, och bör säkerställa lika villkor, särskilt 
vad gäller sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga normer.

2. Parlamentet upprepar att som tredjeland kan Förenade kungariket inte åtnjuta samma 
rättigheter och förmåner som en medlemsstat. Parlamentet anser att det framtida 
samarbetet med Förenade kungariket bör omfatta transportprojekt av gemensamt 
intresse samt uppmuntra till goda gränsöverskridande handels- och affärsvillkor. 
Parlamentet betonar att sådana villkor bör underlätta för och hjälpa små och medelstora 
företag och se till att de inte behöver hantera ytterligare administrativa bördor.

3. Europaparlamentet anser att Förenade kungarikets deltagande i EU:s 
gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsprogram som rör transportsektorn bör 
utgå ifrån gemensamma intressen.

4. Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att kommissionen är den enda part 
som förhandlar för EU:s räkning, och att medlemsstaterna inte får bedriva några 
bilaterala förhandlingar. Parlamentet uppmanar dock kommissionen att företräda varje 

 1 P9_TA(2020)0033.
2 Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och 
Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal (5870/20) och Bilaga till rådets beslut om bemyndigande att inleda 
förhandlingar med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ett nytt partnerskapsavtal (5870/20 
ADD 1 REV 3).
3 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 
atomenergigemenskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).
4 UKTF(2020)14.
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medlemsstats intressen i det slutliga övergripande avtalet.

5. Europaparlamentet betonar att rättigheter och privilegier innebär skyldigheter, och att 
graden av tillträde till EU:s inre marknad till fullo bör motsvara graden av konvergens i 
lagstiftningen och åtaganden som ingåtts för att upprätthålla lika villkor för en öppen 
och sund konkurrens, och bör bygga på de gemensamma minimistandarder som är 
tillämpliga i EU-27.

6. Europaparlamentet stöder förhandlingsdirektiven, där det anges att Gibraltar inte 
kommer att omfattas av det territoriella tillämpningsområdet för de avtal som ska ingås 
mellan EU och Förenade kungariket, och att eventuella separata avtal kommer att kräva 
Konungariket Spaniens förhandsgodkännande.

Luftfart

7. Europaparlamentet påminner om att luftfart är det enda transportsätt som inte har något 
rättsligt alternativt WTO-avtal i händelse av att ingen överenskommelse nås före 
utgången av övergångsperioden.

8. Europaparlamentet anser att det planerade partnerskapet bör omfatta ett ambitiöst och 
heltäckande kapitel om luftfart som säkerställer EU:s strategiska intressen, och som 
innehåller lämpliga bestämmelser om marknadstillträde, investeringar och operativ och 
kommersiell flexibilitet (t.ex. gemensam linjebeteckning ), med beaktande av 
balanserade rättigheter och skyldigheter.

9. Europaparlamentet anser att det planerade partnerskapet bör inbegripa lika villkor på 
områdena statligt stöd, passagerares rättigheter, sociala rättigheter, säkerhet och 
miljöskydd.

10. Europaparlamentet betonar att eventuella beviljanden av vissa delar som ingår i den så 
kallade femte friheten (fritt luftrum ) bör uppvägas av motsvarande skyldigheter i EU:s 
intresse.

11. Europaparlamentet betonar att det planerade partnerskapet bör inbegripa ett nära 
samarbete inom luftfartsskydd och flygledning. Parlamentet anser att ett sådant 
samarbete inte bör begränsa EU när det gäller att fastställa den skyddsnivå som den 
anser vara lämplig för säkerheten och miljön.

12. Europaparlamentet betonar vikten av det framtida nära samarbetet mellan Förenade 
kungarikets civila luftfartsmyndighet och Europeiska unionens byrå för 
luftfartssäkerhet, och av Förenade kungarikets deltagande i nuvarande och framtida 
program för flygledningstjänsten, såsom det gemensamma företaget för 
flygledningstjänsten (SESAR), för att säkerställa driftskompatibilitet för infrastrukturen 
och för att flygtrafiken i Europa ska kunna bedrivas på ett säkrare och mer effektivt sätt.

13. Europaparlamentet anser att samarbete med Förenade kungariket inom ramen för EU:s 
rymdprogram bör övervägas när det ligger i unionens intresse.

Väg
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14. Europaparlamentet upprepar att avtal om godstransporter på väg måste vara en 
integrerad del av ett omfattande frihandelsavtal.

15. Europaparlamentet noterar att den nuvarande ramen för Europeiska 
Transportministerkonferensen, som bygger på ett visst antal tillstånd, inte är lämplig för 
förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket med tanke på den stora mängd gods 
som transporteras på väg mellan EU-27 och Förenade kungariket. Parlamentet betonar i 
detta sammanhang att lämpliga åtgärder bör vidtas för att undvika hot mot den allmänna 
ordningen och förhindra avbrott i trafikflödet för vägtransportörer och bussoperatörer. 
Parlamentet understryker därför vikten av att erbjuda bättre direkta sjöfartsrutter från 
Irland till kontinenten, vilket skulle minska beroendet av landvägen via Förenade 
kungariket.

16. Europaparlamentet betonar att brittiska godstransportföretag inte kan beviljas samma 
grad av rättigheter och förmåner som godstransportföretag i EU när det gäller 
godstransporter på väg.

17. Europaparlamentet anser att det planerade partnerskapet bör innebära att körningar med 
och utan last har rätt att passera från den ena partens territorium till samma parts 
territorium genom den andra partens territorium.

18. Europaparlamentet anser att det planerade partnerskapet bör inbegripa lika villkor på 
områdena arbete, kör- och vilotider, utstationering av förare, färdskrivare, fordonsvikter 
och fordonsdimensioner, kombinerad transport och utbildning av personal, samt 
särskilda bestämmelser för att säkerställa en jämförbar skyddsnivå för transportörer och 
förare.

19. Europaparlamentet betonar att, när det gäller persontransporter med buss, bör det 
planerade partnerskapet beakta den multilaterala Interbus-överenskommelsen5 och 
protokollet till överenskommelsen. Parlamentet förväntar sig att man i den framtida 
överenskommelsen beaktar betydelsen av att säkerställa en miljöanpassning av industrin 
genom en utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och laddning.

Järnväg

20. Europaparlamentet betonar att det planerade partnerskapet bör inbegripa den särskilda 
situationen för tunneln under Engelska kanalen, särskilt avseende säkerhetsregler, 
tillstånd och passagerares rättigheter.

Sjötransporter och hamnar

21. Europaparlamentet betonar att det planerade partnerskapet bör säkerställa ett ömsesidigt 
och jämlikt marknadstillträde för den internationella sjötransportsektorn, inbegripet, 
men inte begränsat till, offshore-sektorn och inrikeshandeln, med lämpliga krav på lika 
villkor i fråga om säkerhet, miljö och sociala aspekter mellan EU och Förenade 
kungariket, utan att kompromissa om de höga EU-standarder som redan finns på dessa 
områden. Parlamentet betonar att partnerskapet bör omfatta en gemensam strategi när 

5Överenskommelse om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen), (EGT L 
321, 26.11.2002, s. 13).



PE648.584v02-00 6/8 AD\1205313SV.docx

SV

det gäller den Internationella sjöfartsorganisationens, OECD:s, Internationella 
arbetsorganisationens och WTO:s globala politiska ram.

22. Europaparlamentet betonar att flödet i EU:s och Förenade kungarikets sjöfartshandel, 
den fria rörligheten för passagerare, sjöfolk, personal till havs och på land bör göras till 
en prioritet. Parlamentet betonar i detta avseende att EU och Förenade kungariket bör se 
till att det finns lämpliga gräns- och tullsystem för att förhindra förseningar och avbrott.

23. Europaparlamentet betonar vikten av ett effektivt samarbete och informationsutbyte 
mellan Europeiska sjösäkerhetsbyrån och Förenade kungarikets sjöfarts- och 
kustbevakningsbyrå (Maritime and Coastguard Agency).
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