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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka transporta nozare ir iekšējā tirgus stūrakmens, kas garantē personu brīvu 

pārvietošanos un preču brīvu apriti, tā palīdzot celt pakalpojumu kvalitāti un sekmējot 

teritoriālo kohēziju visā Eiropas Savienībā;  

2. norāda, ka investīcijām transportā ir izšķiroša nozīme, jo tā var ne vien panākt spēcīgāku 

ES budžeta ietekmi un mērķtiecīgāku tā īstenošanu, veicinot izaugsmi, konkurētspēju un 

nodarbinātību un cenšoties sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus, bet arī padarīt 

ceļošanu drošāku, samazinot nelaimes gadījumu un tajos cietušo cilvēku skaitu, un tādēļ 

atzinīgi vērtē to, ka Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) ir kļuvis par 

vienu no galvenajām programmām budžeta 1.a izdevumu kategorijā „Konkurētspēja 

izaugsmei un nodarbinātībai”; 

3. atzīmē, ka 2015. gads būs otrais 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) gads 

un ka ir svarīgi panākt, lai Eiropas transporta tīkla (TEN-T) un EISI finansēšanas 

programma būtu pienācīgi ieviesta un netraucēti darbotos pēc tam, kad 2014. gadā būs 

sākusies tās īstenošana; turklāt norāda, ka ir būtiski piešķirt šīm jaunajām programmām 

gan vajadzīgās saistību, gan maksājumu apropriācijas, lai sāktu nevilcinoties veidot 

svarīgāko transporta infrastruktūru;  

4. tomēr vērš uzmanību uz to, ka ekonomikas krīzes rezultātā dažas dalībvalstis ir nonākušas 

finansiālās grūtībās, tādēļ tām ir ļoti grūti iesniegt projektus, kā to apliecināja pēdējais 

publicētais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar Eiropas transporta tīkla 

programmu, un, ņemot to vērā, aicina elastīgāk īstenot EISI programmu, lai panāktu 

līdzsvarotāku līdzdalību; 

5. uzsver, ka ES budžeta finansējumu vajadzētu mērķtiecīgi piešķirt infrastruktūras 

projektiem, kas nodrošinās augstu Eiropas pievienoto vērtību, likvidējot sastrēgumus un 

būvējot/pilnveidojot pārrobežu infrastruktūru, kā arī modernizējot esošo infrastruktūru 

(piemēram, dzelzceļa savienojumus), lai attīstītu ES iekšējo tirgu un uzlabotu ES 

konkurētspēju kopumā; norāda, ka, ņemot vērā pašreizējo starptautisko situāciju pie ES 

austrumu robežām, ir jo īpaši svarīgi veidot dalībvalstis vienojošu ES transporta tīklu 

atbilstoši Eiropas tehniskajiem parametriem, tostarp arī Eiropas standarta sliežu ceļa 

platumam, lai attiecīgās valstis varētu labāk iekļauties ES kopējā tirgū; vienlaikus vērš 

uzmanību uz to, ka ES dzelzceļa tīklā joprojām ir nopietnas problēmas ar savietojamību, 

cita starpā arī atšķirīga sliežu ceļa platuma dēļ, un prasa mērķtiecīgi pievērsties 

saskaņošanai, lai veidotu patiesi savietojamu Eiropas dzelzceļa telpu, turklāt uzsver, ka ir 

jāveido vairākveidu transporta savienojumi starp dzelzceļu un citiem transporta veidiem; 

6. uzsver, ka ir jānodrošina, lai dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentam atvēlēto Kohēzijas fonda finansējumu, Komisija palīdzētu 

izstrādāt un sagatavot atbilstošas iestrādes pietiekami pārdomātiem un/vai kvalitatīviem 

projektiem, un ka ES finansējums ir jāizmanto lietderīgi; tādēļ īpaši akcentē to, ka ir 

svarīgi ne vien īstenot programmas atbalsta darbības, kuru mērķis ir veicināt attiecīgo 
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valsts pārvaldes iestāžu spēju prasmīgāk un efektīvāk rīkoties, bet arī rīkot vairāk 

piedāvājumu konkursu, lai garantētu piešķirto līdzekļu maksimāli iespējamo izlietojumu 

dalībvalstīs, kuras ir tiesīgas saņemt Kohēzijas fonda finansējumu; turklāt Komisijai, 

sagatavojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, būtu prioritāri jāpievēršas pārrobežu 

posmiem, jo tiem bieži vien nepietiek finansējuma, lai gan daudzos gadījumos tieši tur 

satiksme ir pārslogota; 

7. atkārtoti norāda, ka saskaņā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu saņemto 

ES finansējumu ir svarīgi izlietot vispārējas nozīmes projektiem un iekārtām, kas atbilst 

pārrobežu savietojamības mehānisma prasībām; 

8. akcentē to, ka ir svarīgi izveidot Eiropas vienoto dzelzceļa telpu bez robežām un panākt 

tās efektīvu darbību, šajā nolūkā uzlabojot dzelzceļa sistēmu savietojamību un drošību un 

tādējādi palielinot dzelzceļa nozares konkurētspēju; ņemot to vērā, norāda, ka ceturtajā 

dzelzceļa tiesību aktu paketē ir paredzēts uzticēt Eiropas Dzelzceļa aģentūrai jaunas, 

svarīgas funkcijas, uzdevumus un pienākumus; uzskata, ka vajadzētu objektīvi izvērtēt 

visus tos resursus, ko tērē pati nozare, un tā panākt, lai tie neapdraudētu aģentūras jauno 

uzdevumu izpildi, kas tai savukārt būtu jāuztic, precīzi nosakot vajadzības un ievērojot 

grafiku, par ko sarunu noslēgumā vienojušās abas likumdevējas iestādes; 

9. uzsver, ka aģentūrām atvēlētais ES budžeta finansējums nebūt nav paredzēts tikai 

administratīvo izdevumu segšanai, gluži pretēji — tas palīdz sasniegt ES mērķus, 

vienlaikus nodrošinot ietaupījumus valstu līmenī, un uzsver arī to, ka katras aģentūras 

budžetā vajadzētu būt pietiekami daudz konkrētu uzdevumu izpildei vajadzīgo līdzekļu; 

atgādina, ka transporta nozarē Savienībā ir svarīgi panākt visaugstāko satiksmes drošības, 

droša transporta un savietojamības līmeni, vienlaikus labāk īstenojot komunikāciju un 

koordināciju, ko ES līmenī nodrošina Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA), 

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) un Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) un ar ko 

agrāk nodarbojās 28 dalībvalstu pārvaldības iestādes; 

10. vērš uzmanību uz to, ka aģentūru darbībai ir izšķiroša nozīme, jo to galvenais uzdevums ir 

panākt, lai dažādie transporta veidi būtu droši, un tādēļ noraida priekšlikumus samazināt 

aģentūru darbības budžetus un nepiekrīt ierosinājumiem samazināt līdzekļu apjomu, jo tas 

varētu mazināt transporta drošību; 

11. uzsver, ka saskaņā ar jauno regulu par EMSA finansēšanu ir jāpiešķir šai aģentūrai 

vajadzīgie līdzekļi, lai tā varētu kontrolēt drošības prasību ievērošanu un novērst atklātā 

jūrā esošo naftas un gāzes ieguves iekārtu radīto piesārņojumu;  

12. saistībā ar EASA uzsver, ka vairāk nekā divas trešdaļas no šīs aģentūras izdevumiem sedz 

maksas un nodokļi, kas tiek iekasēti no nozares uzņēmumiem, un ka nevajadzētu 

samazināt to EASA darbinieku skaitu, kuri ir atbildīgi par sertificēšanu, jo viņiem netiek 

maksāts no ES budžeta un viņu atalgojums ES budžetu nekādi neietekmē;  

13. akcentē to, ka ir svarīgi ieguldīt līdzekļus kravu pārvadāšanas koridoru izveidē, lai kravas 

varētu pārvirzīt no autoceļiem uz dzelzceļu, lai kravu pārvadājumi pa dzelzceļu būtu 

ilgtspējīgāki, šajā nolūkā samazinot neatbilstoša ritošā sastāva radīto troksni, un lai 

veicinātu ekonomiku ar zema oglekļa emisiju līmeņa transportu; 
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14. atgādina, ka svarīga nozīme ir atjaunotajai NAIADES programmai (integrētā Eiropas 

rīcības programma iekšējo ūdensceļu transportam 2014.–2020. gadam), kuras mērķis ir 

mazināt satiksmes pārslodzi un veicināt pāreju uz zema oglekļa emisiju līmeņa 

ekonomiku, šajā nolūkā novirzot kravu plūsmu uz iekšējo ūdensceļu transportu, un 

uzskata, ka šai programmai būtu vajadzīgs atbilstošs finansējums; uzsver, ka labi 

strukturēta politika ar konkrētiem un reāli sasniedzamiem mērķiem palīdzētu garantēt 

iespējami labāku to līdzekļu izlietojumu, kas piešķirti, izmantojot Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumentu un pamatprogrammu „Apvārsnis 2020”; 

15. uzsver, ka saskaņā ar Līguma 195. pantu ES papildina dalībvalstu darbības tūrisma 

politikas jomā; tādēļ uzskata, ka būtu jāpiešķir atbilstošs budžeta finansējums, lai veidotu 

patiesi Eiropas tūrisma politiku; šajā sakarībā aicina Komisiju vairāk pievērsties šai 

nozarei un panākt, ka ātrāk tiek pabeigti lielākie tūrisma projekti, veloceliņu tīkli 

(piemēram, EuroVelo) un tiek veicināta dabas, kultūras, vēstures un rūpnieciskā 

mantojuma aizsardzība; turklāt norāda, ka, piešķirot līdzekļus saistībā ar Uzņēmumu un 

MVU konkurētspējas programmu (COSME), ES var ātri un efektīvi reaģēt uz pārmaiņām 

tūrisma nozarē, bet nav vajadzīgas īpašas programmas un eksperimentāli projekti; 

konstatē, ka šādi var panākt ekonomikas attīstību, vienlaikus radot vairāk darbvietu, kas 

būs arī ilgtspējīgākas, un nodrošinot, ka ES kļūst par nozīmīgāko starptautiskā tūrisma 

galamērķi; 

16. īpaši uzsver pētniecības un novatorisma nozīmi transporta un tūrisma nozarēs un norāda, 

ka, laikus izstrādājot intelektiskas transporta tehnoloģijas un veidojot zināšanas par vides 

un sociālo aspektu mijiedarbību, tostarp ilgtspējīgu mobilitāti pilsētās, jaunas paaudzes 

gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR) un citiem aspektiem, varēs gūt krietni 

lielākus ietaupījumus gan no ekonomikas, gan sabiedrības, gan drošības un vides 

viedokļa; tādēļ šīm transporta tehnoloģijām un zināšanu veidošanai būtu jāpiešķir 

atbilstoši budžeta līdzekļi, izmantojot pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un EISI;  

17. uzsver, ka SESAR komponentu īstenošanai finansējums ir jāpiešķir precīzi, lai nodrošinātu 

to gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) funkciju ieviešanu, kas tiek uzskatītas par būtiskām 

Savienības ATM sistēmas darbības uzlabošanai; 

18. akcentē to, ka ir svarīgi ieguldīt līdzekļus reģionālajās lidostās, jo tas labvēlīgi ietekmēs 

daudzas un dažādas darbības (piemēram, eksportu, uzņēmējdarbības efektivitāti un 

produktivitāti, ārvalstu investīcijas) un tā sekmēs ES tirgus darbību; 

19. norāda, ka pakāpeniski palielinās administratīvo un pamatdarbības izmaksu kopējais 

apjoms; tādēļ prasa, lai Komisija, ņemot vērā aizvien lielākus budžeta ierobežojumus, 

garantētu, ka visās programmās ir iekļauts līdzekļu lietderīga izlietojuma princips, saskaņā 

ar kuru būtu rūpīgi jāizvērtē, vai attiecīgie izdevumi ir realizējami, rentabli un rezultatīvi, 

un lai Komisija arī garantētu, ka ES nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta efektīvai ES 

politikas īstenošanai un pārvaldībai, līdzekļus galvenokārt atvēlot investīcijām, kas 

nodrošina nepieciešamo darbības spēju un programmu pareizu funkcionēšanu; 

20. uzsver, ka kopīgi ar dalībvalstīm izstrādātajās darbības programmās ir jāiekļauj 

pamatprojekti Donavas reģiona attīstībai; turklāt Komisijai vajadzētu nodrošināt, lai 

darbības programmās būtu paredzēts finansējums tiem pamatprojektiem, kuru mērķis ir 

attīstīt iekšējo ūdensceļu transportu, īstenojot Donavas stratēģiju; 



 

PE536.133v02-00 6/10 AD\1033414LV.doc 

LV 

21. norāda, ka ilgtspējīgam transportam ir svarīga nozīme plašākā to mērķu kontekstā, kas 

stratēģijā ,,Eiropa 2020” noteikti attiecībā uz klimata pārmaiņām un enerģētikas ilgtspēju; 

uzsver, ka ES transporta politikā ir jāiekļauj tālejoši klimata aizsardzības mērķi; tādēļ 

norāda, ka ir ārkārtīgi svarīgi piešķirt transportam atbilstošu finansējumu, lai nodrošinātu 

videi saudzīgas transporta politikas sekmīgu īstenošanu; 

22. uzsver, ka ES transporta politikai ir jānodrošina vienlīdzība, visupirms jau garantējot, ka 

transports ir pieejams personām ar invaliditāti, un uzsver, ka tas ir jādara, ieguldot 

iespaidīgus līdzekļus sabiedriskajā transportā visā Eiropas Savienībā. 
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ĪSS PAMATOJUMS 

Ievads 

Galvenā uzmanība 2015. gada budžeta projektā ir pievērsta tam, kā atbalstīt nodarbinātību, 

uzņēmējdarbību, izglītību un pētniecību. Komisijas ierosinātā budžeta summa ir 

EUR 145,6 miljardi saistību un EUR 142,1 miljards maksājumu apropriācijās. Tas ir attiecīgi 

par 2,1 % un 1,4 % vairāk nekā 2014. gadā. Lielākā saistību apropriāciju daļa ir paredzēta 

jauniem projektiem, turpretim projektiem, kurus ES sāka finansēt 2007.–2013. gada finanšu 

periodā, vēl arvien ir atvēlēti aptuveni 40 % no maksājumu apropriācijām. Komisija arī 

ierosina vēl par 1 % samazināt savu darbinieku skaitu. 
 
Ļoti liela maksājumu apropriāciju daļa ir paredzēta nozarēm, kuras veicina Eiropas 

ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu (par 29,5 % vairāk nekā 2014. gadā), piemēram, 

pētniecībai („Apvārsnis 2020”), vienotajiem Eiropas enerģētikas, transporta un digitālajiem 

tīkliem (Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments) vai jaunatnes nodarbinātības 

ierosmei. 
 
I. Transporta nozares budžets 

Komisijas sagatavotā 2015. gada budžeta projekta (BP) 6. izdevumu sadaļā „Mobilitāte un 

transports” ir iekļautas ar ES transporta politiku saistītās budžeta pozīcijas. Salīdzinājumā ar 

2014. gadu 2015. gada budžeta projektā ir ierosināts par 14 % palielināt saistību apropriācijas 

(no EUR 2 867 184 572 līdz EUR 3 279 502 992) un par 107 % palielināt maksājumu 

apropriācijas (no EUR 1 003 421 856 līdz EUR 2 075 861 835). Maksājumu apropriāciju 

summa ir palielināta, galvenokārt rēķinoties ar jauno programmu — Eiropas infrastruktūras 

savienošanas instrumenta un pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” — vajadzībām.  
 
Īpašu uzmanību atzinuma sagatavotājs vēlas pievērst turpmāk minētajām budžeta pozīcijām. 
 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (06 02 01) 

Šī ir transportam būtiski svarīga budžeta pozīcija. EISI transporta projektiem ir paredzēts 

piešķirt saistību apropriācijas EUR 2844 miljonu apmērā (par 16 % vairāk nekā 2014. gadā) 

un maksājumu apropriācijas EUR 1040 miljonu apmērā (2014. gadā maksājumu apropriāciju 

jauniem projektiem nebija). EISI budžeta izpilde tiks nodrošināta, rīkojot piedāvājumu 

konkursus saskaņā ar gada un daudzgadu darba programmām. Turklāt EUR 634 miljonus ir 

ierosināts atvēlēt maksājumiem, kas ļautu pabeigt TEN-T programmas (06 02 51). 
 
Eiropas transporta politikas un pasažieru tiesību atbalsta darbības, ietverot pasākumus 

komunikācijas jomā (06 02 05) 

Salīdzinājumā ar 2014. gadu 2015. gada budžeta projektā ir ierosināts samazināt saistību 

apropriācijas (no EUR 20 019 000 līdz EUR 12 363 000) un palielināt maksājumus (no 

EUR 13 894 437 līdz EUR 17 447 683). No šīs budžeta pozīcijas ir paredzēts segt izdevumus 

par informāciju un saziņu, konferencēm un pasākumiem, kas veicina darbības transporta 

nozarē. 
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Transporta drošība (06 02 06) 

Ir palielināts gan saistību, gan maksājumu apropriāciju apjoms (no EUR 2 510 000 līdz 

EUR 2 582 000 saistībām un no EUR 1 514 026 līdz EUR 1 706 036 maksājumiem). Ar šīm 

apropriācijām jo īpaši paredzēts segt izdevumus par tāda inspektoru korpusa izveidi un 

darbību, kura pienākums ir pārbaudīt, vai lidostas, ostas un ostu iekārtas atbilst Savienības 

tiesību aktu prasībām drošības jomā. 
 
„Apvārsnis 2020” – Pētniecība un inovācijas saistībā ar transportu (06 03) 

Transporta pētniecībai budžeta projektā ir paredzēti EUR 234 117 242 (2014. gadā 

EUR 212 585 039) saistību apropriācijās un EUR 178 377 220 (2014. gadā EUR 27 847 732) 

maksājumu apropriācijās. Šīs apropriācijas cita starpā ir paredzētas arī SESAR un Shift2Rail 

kopuzņēmumiem. 
 
Aģentūras 

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (06 02 02) 

ES ieguldījumu aģentūras budžetā ir ierosināts palielināt no EUR 34 174 000 līdz 

EUR 36 370 000, t. i., par 6 %. Aģentūras budžeta projekta kopsumma (ES ieguldījums + citi 

resursi) ir EUR 149 532 000 (2014. gadā EUR 149 059 000). Vēl nav ņemtas vērā sekas, ko 

radīs ierosinātie grozījumi Eiropas vienotās gaisa telpas tiesību aktos. Paredzēts, ka kopējais 

darbinieku skaits 2015. gadā samazināsies — no 2014. gada budžetā atļautajām 804 līdz 

797 amata vietām. No tām ES finansēto amata vietu skaits palielināsies no 280 līdz 284 amata 

vietām. Paredzēts, ka jauno darbinieku pienākums būs apstiprināt trešo valstu ekspluatantus 

un, iespējams, arī sertificēt tālvadības gaisa kuģu sistēmas. 
 
Eiropas Jūras drošības aģentūra (06 02 03) 

ES ieguldījumu aģentūras budžetā ir ierosināts palielināt par 4,37 % (līdz EUR 52 656 000) 

saistību apropriācijās un par 1,09 % (līdz EUR 51 256 000) maksājumu apropriācijās. 

Aģentūras budžeta projekta kopsumma (ES ieguldījums + citi resursi) ir EUR 54 611 675 

(2014. gadā EUR 52 410 475) saistību apropriācijās un EUR 53 169 255 (2014. gadā 

EUR 52 669 145) maksājumu apropriācijās. Papildu līdzekļi galvenokārt ir paredzēti datubāzu 

veidošanai un IT rīku pilnveidošanai. Darbinieku skaitu ir ierosināts samazināt no 2014. gada 

budžetā atļautajām 258 līdz 255 amata vietām.  
 
Eiropas Dzelzceļa aģentūra (06 02 04) 

Aģentūrai paredzēto ES subsīdiju ir ierosināts palielināt līdz EUR 25 613 000 (2014. gadā 

EUR 25 007 400) gan saistību, gan maksājumu apropriācijās. Papildu finanšu resursus ir 

paredzēts izmantot, lai segtu ar Shift2Rail kopuzņēmuma jaunajiem uzdevumiem saistītās 

izmaksas. Aģentūras budžeta projekta kopsumma (ES ieguldījums + citi resursi) ir 

EUR 26 379 500 (2014. gadā EUR 25 715 600) gan saistību, gan maksājumu apropriācijās. 

Pagaidu darbinieku skaitu ir ierosināts samazināt no 2014. gada budžetā atļautajām 140 līdz 

137 amata vietām, turpretim kopējais darbinieku skaits, ieskaitot līgumdarbiniekus un valstu 
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norīkotos ekspertus, būs tāds pats kā 2014. gadā — 161 amata vieta. 
 
II. Tūrisms 

Tūrismam paredzētais budžeta finansējums ir iekļauts 2. izdevumu sadaļā „Uzņēmējdarbība 

un rūpniecība”. Viens no mērķiem, kas noteikts uzņēmumu un MVU konkurētspējas 

programmā (COSME) 2014.–2020. gada plānošanas periodam, ir saistīts tieši ar tūrismu 

(Regula (ES) Nr. 1287/2013). Tūrisma projektiem, balvām, aptaujām un pasākumiem no 

02 02 01. budžeta pozīcijas ir ierosināts atvēlēt EUR 11 000 000. 

 
III. Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības 

ES budžetā ir trīs jau iesākti projekti un darbības, kas attiecas uz TRAN komiteju, un tie ir: 

„Ar sašķidrinātu dabasgāzi darbināmi kuģi” (EUR 0 saistību un EUR 436 192 maksājumu 

apropriācijās), „Ritošā sastāva nozīme Eiropas savietojamībā” (EUR 0 saistību un EUR 0 

maksājumu apropriācijās) un „Vispārējas nozīmes aviācija — Statistika un būtiskākie 

rādītāji” (EUR 0 saistību un EUR 87 238 maksājumu apropriācijās). Ar tūrismu saistīto 

sagatavošanas darbību mērķi ir sasniegti, un līdzekļi tūrismam ES budžetā ir atvēlēti. Tādēļ 

atzinuma sagatavotājs neierosina nevienu jaunu ar tūrismu saistītu darbību.   

IV. Iespējamie grozījumi 

Atzinuma sagatavotājs prasa pieņemt atbildīgi sagatavotu, reāli izpildāmu un uz rezultātu 

vērstu budžetu. Vienlaikus atzinuma sagatavotājs uzsver, ka ES budžeta finansējums būtu 

mērķtiecīgi jāpiešķir tām politikas nostādnēm, kuru īstenošana pārliecinoši nodrošina ES 

pievienoto vērtību un sekmē ekonomisko izaugsmi un darbvietu radīšanu. Kopējais Komisijas 

sagatavotā budžeta projekta apjoms, ieskaitot aģentūrām paredzēto finansējumu, šķiet, atbilst 

tam, kas nepieciešams, lai īstenotu ES politiku un nodrošinātu ES pievienoto vērtību. 

No trim jau iesāktajām sagatavošanas darbībām atzinuma sagatavotājs īpaši akcentē 

sagatavošanas darbību „Ar sašķidrinātu dabasgāzi darbināmi kuģi”, kurai ir svarīga nozīme 

jauno ierobežojumu kontekstā, kas noteikti sēra saturam kuģu degvielā sēra emisijas kontroles 

zonās (SECA) un kas stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī.  

Atkarībā no tā, kādu nostāju par budžeta projektu ieņems Padome, atzinuma sagatavotājs 

varētu apsvērt iespēju dažās budžeta pozīcijās atjaunot budžeta projektā ierosinātās summas, 

lai būtu ņemtas vērā Parlamenta rīcības prioritātes. Tas jo īpaši attiecas uz EISI, SESAR un 

transporta pētniecībai paredzētajām budžeta pozīcijām.  
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