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Σχέδιο τροπολογίας 6250 === REGI/6250 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 02 02 77 41
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Αποθεματικό

Σύνολο 400 000 200 000 400 000 200 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Διευκολυνόμενες γαστρονομικές ανταλλαγές για πρόσφυγες και κοινότητες 
υποδοχής σε χωριά και μικρές πόλεις στην ευρωπαϊκή περιφέρεια

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ουσιαστικής ένταξης 
των προσφύγων, που είναι ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό θα επιτευχθεί με την 
παροχή ενός πλαισίου ένταξης μέσω ανταλλαγών γαστρονομικών γνώσεων μεταξύ ομοτίμων, για 
πρόσφυγες και κοινότητες υποδοχής στην ευρωπαϊκή περιφέρεια.
Οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές μπορούν να προωθήσουν την ένταξη νεοαφιχθέντων και να 
καθησυχάσουν τις ανησυχίες των κοινοτήτων υποδοχής. Ωστόσο, πολλές από τις υφιστάμενες 
προσπάθειες προσελκύουν πρωτίστως νέους, μορφωμένους και πολύγλωσσους συμμετέχοντες και 
επικεντρώνονται σε μεγάλες αστικές περιοχές. Η διευκόλυνση ανταλλαγών συνταγών, μαθημάτων 
μαγειρικής και σπιτικών γευμάτων μπορεί να επιτρέψει την άμεση αλληλεπίδραση μεγάλου φάσματος 
ανθρώπων, όπως γυναικών, ηλικιωμένων, λιγότερο μορφωμένων και μονόγλωσσων ατόμων, και να 
προσφέρει στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής άμεσα, απτά και γευστικά οφέλη. Σε πολλές 
μεγάλες πόλεις έχουν προωθηθεί από ΜΚΟ κοινά μαγειρεία μικρής κλίμακας, φεστιβάλ μαγειρικής και 
ανταλλαγές συνταγών.
Ωστόσο, η διευκόλυνση, κυρίως με τη μορφή μετάφρασης, έχει ουσιαστική σημασία για την 
πραγματοποίηση αυτών των ανταλλαγών σε μικρότερες και πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες 
καλούνται ενίοτε να φιλοξενήσουν ξαφνικά μεγάλες κοινότητες προσφύγων. Το παρόν δοκιμαστικό 
σχέδιο θα είναι το πιο άμεσα αναγκαίο σε σχετικά απομονωμένα μέρη στα κράτη μέλη που έχουν 
αντιμετωπίσει μεγάλης κλίμακας αφίξεις νέων προσφύγων. Ωστόσο, το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο είναι 
εν δυνάμει αυτοσυντηρούμενο και μπορεί να κλιμακώνεται και να αναπαράγεται ώστε να συμβάλλει στην 
κάλυψη άλλων κενών.
Για τον λόγο αυτόν, η αρχική ανάπτυξή του θα πρέπει να περιλαμβάνει προσεκτική αξιολόγηση των 
επιπτώσεων, των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
«Μετά την κορύφωση των αφίξεων προσφύγων στην Ευρώπη το 2015/16, η προσοχή μετατοπίστηκε προς 
την κατεύθυνση της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στις νέες κοινωνίες τους. Ενώ η 
μεταναστευτική πολιτική εξακολουθεί να αποτελεί εθνική ευθύνη, οι κεντρικές και οι τοπικές αρχές 
αναγνωρίζουν ότι η ένταξη πρέπει να γίνεται εκεί που βρίσκονται άνθρωποι, στους χώρους εργασίας τους, 
στις γειτονιές τους και στα σχολεία όπου στέλνουν τα παιδιά τους. Πίσω από κάθε στατιστική για τη 
μετανάστευση υπάρχουν άτομα ή οικογένειες που ξεκινούν μια νέα ζωή σε έναν νέο τόπο.»

Πηγή: ΟΟΣΑ — Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees (Συνεργασία για την 
τοπική ένταξη μεταναστών και προσφύγων)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6251 === REGI/6251 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 04 02 64 — Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 116 666 667 35 000 000 116 666 667 600 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6252 === REGI/6252 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 06 02 77 25
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Έξυπνη αστική κινητικότητα με αυτόνομα οχήματα

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 
υλοποιήσουν σε μεγάλη κλίμακα την ιδέα των αυτόνομων/αυτοοδηγούμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν μια καλύτερη και οικολογική πολιτική αστικής κινητικότητας για 
τους πολίτες, τους επισκέπτες και άλλους παράγοντές τους, και για το περιβάλλον. Με το παρόν 
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δοκιμαστικό σχέδιο αναλαμβάνουμε να εφαρμόσουμε μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων σε 
τουλάχιστον 10 πόλεις (πιλοτικές πόλεις), διαφόρων μεγεθών, από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, σε 
συμφορημένα αστικά κέντρα και σημαντικές γειτονιές, ή σε τουριστικούς προορισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων κάστρων, θεματικών πάρκων ή μεγάλων θερέτρων, αερολιμένων, 
πανεπιστημιουπόλεων, μεγάλων νοσοκομείων κ.λπ. Το δοκιμαστικό σχέδιο τηρεί κατάλληλη γεωγραφική 
ισορροπία μεταξύ των πόλεων, που έχουν επιλεγεί από ευρύ φάσμα χωρών της ΕΕ (από τον βορρά, τον 
νότο, την ανατολή τη δύση και το κέντρο), μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων πόλεων, μεταξύ 
μεγαλύτερων ή μικρών έως μεσαίων πόλεων. Προσβλέπουμε σε εκείνες που διαθέτουν ισχυρή πολιτική 
βούληση και ισχυρή διοικητική και τεχνική ικανότητα για τη δοκιμή των εν λόγω αυτόνομων οχημάτων 
και την προσαρμογή της μελλοντικής πρωτοβουλίας ώστε να περάσει από την πειραματική φάση στην 
εφαρμογή σε επίπεδο κοινοτήτων.
Το σχέδιο συνδυάζει κατά τρόπο ολοκληρωμένο την αγορά μικρών αυτοοδηγούμενων λεωφορείων 
κλειστής διαδρομής με ικανότητα μεταφοράς 15 ατόμων και προσβάσιμων από άτομα με αναπηρία, τα 
οποία προσφέρουν περισσότερη, αποτελεσματική και έξυπνη κινητικότητα στους πιλοτικούς δήμους και 
σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.
Τα εν λόγω ειδικά λεωφορεία χρησιμοποιούν δεδομένα από αισθητήρες Lidar, κάμερες, GPS RTK, IMU 
και οδομετρία, τα οποία συγχωνεύονται και ερμηνεύονται μέσω προγραμμάτων εις βάθος μάθησης, 
τεχνητής νοημοσύνης και συνδεσιμότητας υψηλής ταχύτητας.
Η αγορά συμπληρώνεται με εντατικές εκπαιδευτικές εκστρατείες προωθούμενες με τη χρήση μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης σε δημαρχεία, σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα τουριστικής ενημέρωσης, 
οργανισμούς στέγασης, συνδικαλιστικούς φορείς, κ.λπ.. Ο στόχος των εκστρατειών αυτών είναι να 
αναπτυχθεί μια ισχυρή αστική νοοτροπία, προσανατολισμένη στη δημόσια υπηρεσία για τη χρήση αυτού 
του εναλλακτικού μοντέλου μεταφορών, και να ενισχυθεί η σημασία των εναλλακτικών λύσεων πράσινης 
κινητικότητας στο ευρωπαϊκό αστικό περιβάλλον, όπως επίσης να προβληθεί η οικονομική υποστήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο τέλος του σχεδίου, θα καταρτιστούν οδηγίες σχετικά με τα 
διδάγματα που αποκομίστηκαν, οι οποίες θα δημοσιευτούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα 
διανέμονται από τους σχετικούς επίσημους διαύλους (π.χ. ένωση δήμων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συναφή συντονιστικά δίκτυα για τις τοπικές κυβερνήσεις, τους τουριστικούς προορισμούς, τους 
συνδικαλιστικούς φορείς των μεταφορών. Θα πραγματοποιηθούν δημόσιες εκδηλώσεις (π.χ. συνέντευξη 
Τύπου) και πρακτικές επιδείξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών ή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε πιλοτική πόλη.
Τα λεωφορεία θα είναι εφοδιασμένα με έξυπνο εξοπλισμό (π.χ. ψηφιακές οθόνες) που θα παρέχουν 
σχετικές πληροφορίες για τη διαδρομή, τον προορισμό, το αποτύπωμα άνθρακα, και ένα εκπαιδευτικό 
μήνυμα σχετικά με τη σημασία της διαβίωσης σε ένα πράσινο αστικό περιβάλλον· θα μετρούν την 
ποιότητα του αέρα σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αισθητήρων, και θα κοινοποιούν τις 
αφίξεις/αναχωρήσεις τους στους σταθμούς με τη χρήση ηχητικών μηνυμάτων και ψηφιακής 
απεικόνισης. Θα παρέχουν στους επιβάτες δωρεάν WI-FI. Κατά τη διάρκεια του δοκιμαστικού σχεδίου, 
η πρόσβαση στα ειδικά λεωφορεία θα είναι δωρεάν για τους πολίτες. Οι λειτουργικές δαπάνες που είναι 
αναγκαίες για τη βέλτιστη λειτουργία τους θα καλύπτονται από τα έργα και τις εγγυήσεις που θα 
προσφέρει η εταιρεία που θα κερδίσει τον δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια των λεωφορείων.
Ένα άλλο θεμελιώδες επιχείρημα είναι ότι τέτοιου είδους δοκιμαστικά σχέδια με συγκεκριμένα 
αποτελέσματα δημιουργούν ένα κλιμακούμενο μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να προσαρμοστεί στο 
μέγεθος των διαφόρων πόλεων σε ολόκληρη την ΕΕ, για διαφορετικές και ειδικές ανάγκες 
κινητικότητας. Τα αποτελέσματά του στηρίζουν τους δήμους και άλλους συμφεροντούχους 
(συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών φορέων) στην προετοιμασία των μελλοντικών σχεδίων τους για την 
κινητικότητα, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές 
κυβερνήσεις στο πλαίσιο της μελλοντικής περιόδου χρηματοδότησης (2021-2024), μέσω περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και άλλων προγραμμάτων που στηρίζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ. 
Υπάρχει διαρκώς μεγαλύτερη συνείδηση όσον αφορά το κόστος, τις απαιτήσεις ασφάλειας και 
προστασίας, την υλικοτεχνική υποστήριξη, το κόστος συντήρησης, και το κόστος της οικονομικής 
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προσιτότητας. Οι δήμοι θα μπορούσαν να προσαρμόσουν και να υιοθετήσουν νέες τοπικές 
αποφάσεις/πολιτικές για την έξυπνη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας τη σημασία της χρήσης 
ολοκληρωμένων εναλλακτικών τρόπων αστικής κινητικότητας, της κινητικότητας ως υπηρεσίας, των 
στόλων οικολογικών οχημάτων προσαρμοσμένων με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο σε κατάλληλο αστικό 
περιβάλλον.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα αυτόνομα οχήματα (AutoV) που χρησιμοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν προσφέρουν μόνο 
μια βιώσιμη λύση αστικής κινητικότητας. Αποτελούν επίσης την καλύτερη τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί 
από τους ανθρώπους σε μεγάλη κλίμακα. Υπό τη διαχείριση μιας αρχής που χαίρει της εμπιστοσύνης των 
πολιτών, η λύση αυτή προσφέρει την ευκαιρία για τη δοκιμή και την κλιμάκωση της συνύπαρξης ανθρώπου 
και τεχνολογίας στην πόλη, από τον κώδικα δεοντολογίας που θα υιοθετηθεί έως τις δημόσιες πολιτικές για 
την ενσωμάτωσή της στη ζωή της πόλης· η αυξημένη χρήση AutoV στις πόλεις θα ενισχύσει τις τοπικές 
έξυπνες στρατηγικές.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6253 === REGI/6253 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 09 05 77 11
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ανάπτυξη πολιτικής από τη βάση για τον πολιτισμό & την ευημερία 
στην ΕΕ

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το 2018, η ΕΕ ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό, αναπτύσσοντας περαιτέρω το 
εύρος του «ευρωπαϊκού θεματολογίου για τον πολιτισμό σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο» (2007). Το 
νέο θεματολόγιο επιβεβαιώνει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ενισχύουν την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, μπορούν να βελτιώνουν τη ζωή, να μετασχηματίζουν τις κοινότητες, να δημιουργούν θέσεις 
εργασίας και ανάπτυξη και να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, ένας 
από τους τρεις στρατηγικούς στόχους του νέου θεματολογίου είναι η αξιοποίηση της δύναμης του 
πολιτισμού και της πολιτιστικής πολυμορφίας για την κοινωνική συνοχή και την ευημερία, μέσω της 
προώθησης της πολιτιστικής συμμετοχής, της κινητικότητας των καλλιτεχνών και της προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Το έγγραφο ζητεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της υγείας 
και της ευεξίας.
Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή προωθούν την ατομική 
χειραφέτηση, τη δημοκρατική συνείδηση και την κοινωνική συνοχή μέσω των ανταλλαγών με άλλους 
λαούς και της συμμετοχής στα κοινά. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών λόγω της 
ψηφιοποίησης, η δημογραφική γήρανση και η πολιτιστική πολυμορφία των κοινωνιών δημιουργούν την 
ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τις διάφορες ομάδες κοινού. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι 
ανάπηροι, οι μετανάστες και οι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή υλικής στέρησης. Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες συνιστούν πλεονέκτημα για την ανάπτυξη κοινού και για καινοτόμες μεθόδους 
συμμετοχής. Η διατομεακή συνεργασία με άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια, η 
υγειονομική περίθαλψη, η επιστήμη και τεχνολογία και η περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, έχει 
ουσιαστικό αντίκτυπο στη συνοχή και στην ευημερία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ρόλο του 
πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο, στην ποιότητα της αρχιτεκτονικής και του πλαισίου διαβίωσης, καθώς 
και στις κοινωνικές καινοτομίες με γνώμονα τον πολιτισμό, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πόλεων 
και των περιφερειών σε όλη την ΕΕ.
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Η ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων επιτυχίας θα συμβάλει στον 
εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συνέργειες με τα διαρθρωτικά 
ταμεία, το αστικό θεματολόγιο για την ΕΕ και τη νέα εταιρική σχέση για τον πολιτισμό και την 
πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και με το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 και το 
έργο του ΟΟΣΑ για την περιφερειακή παραγωγικότητα και ευημερία με γνώμονα τον πολιτισμό.
Το προτεινόμενο δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη
1. έρευνας για τον πολιτισμό και την ευημερία·
2. διατομεακής και διευρωπαϊκής συνεργασία με στόχο την παραγωγή γνώσεων, δοκιμαστικών σχεδίων 
και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της ευημερίας μέσω του 
πολιτισμού —της ευρωπαϊκής ομάδας προβληματισμού για τον πολιτισμό και την ευημερία·
3. πειραματικού έργου επί τόπου σε πιλοτικές πόλεις σε όλη την Ευρώπη, σχετικά με τις μεθόδους, τις 
δράσεις και τα μέτρα για την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων και των κοινοτήτων (ποιότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος, ποιότητα των χώρων για κοινωνική αλληλεπίδραση, ποιότητα των υπηρεσιών 
για συγκεκριμένες ομάδες όπως μαθητές, παιδιά, ηλικιωμένοι, ειδικές ανάγκες κ.λπ.)·
4. της ανάπτυξης δράσης και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής για τις πόλεις, τα ιδρύματα και τους 
πολιτιστικούς φορείς σχετικά με την ουσιαστική χρήση του πολιτισμού για την ευημερία·
5. της ανταλλαγής γνώσεων, της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας των βασικών 
φορέων να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό για την ευημερία —τοπικά εργαστήρια σε διάφορες πόλεις της 
Ευρώπης και ένα φόρουμ μεγάλης κλίμακας στον πολιτισμό και την ευημερία.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πρόσβαση στον πολιτισμό και η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή προωθούν την ατομική χειραφέτηση, τη 
δημοκρατική συνείδηση και την κοινωνική συνοχή μέσω των ανταλλαγών με άλλους λαούς και της 
συμμετοχής στα κοινά. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών λόγω της ψηφιοποίησης, η δημογραφική 
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γήρανση και η πολιτιστική πολυμορφία των κοινωνιών δημιουργούν την ανάγκη να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις διάφορες ομάδες κοινού. Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ενδιαφέροντα και στις 
ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων, όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι, οι μετανάστες και οι άνθρωποι 
που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή υλικής στέρησης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6257 === REGI/6257 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 10 02 77 04 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Ολοκληρωμένες τεχνικές για την αντισεισμική ενίσχυση και 
την ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων κτιρίων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

10 02 77 04 1 275 000 637 500 p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 275 000 637 500 p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί βασικό στόχο των κρατών μελών της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την εκ νέου ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.

Ωστόσο, ο καθορισμός βιώσιμων τεχνικών αποκατάστασης για τη μείωση της σεισμικής ευπάθειας και την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι κάθε άλλο παρά εύκολος. Απαιτούνται σε μεγάλο βαθμό πρόσθετες 
και επικαιροποιημένες έρευνες και αποτελέσματα.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6254 === REGI/6254 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 01 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 01 64 225 525 64 225 525 66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 225 806 225 806 66 292 226 66 292 226
Αποθεματικό

Σύνολο 64 225 525 64 225 525 66 292 226 66 292 226 66 066 420 66 066 420 225 806 225 806 66 292 226 66 292 226

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6255 === REGI/6255 ===
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Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 13 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 02 01 2 027 632 2 027 632 2 106 282 2 106 282 2 021 907 2 021 907 84 375 84 375 2 106 282 2 106 282
Αποθεματικό

Σύνολο 2 027 632 2 027 632 2 106 282 2 106 282 2 021 907 2 021 907 84 375 84 375 2 106 282 2 106 282

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6256 === REGI/6256 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 01 03 — Δαπάνες σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και τις υπηρεσίες 
του τομέα πολιτικής «Περιφερειακή πολιτική και αστική ανάπτυξη»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 03 4 305 733 4 305 733 4 348 615 4 348 615 4 190 550 4 190 550 158 065 158 065 4 348 615 4 348 615
Αποθεματικό

Σύνολο 4 305 733 4 305 733 4 348 615 4 348 615 4 190 550 4 190 550 158 065 158 065 4 348 615 4 348 615

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6258 === REGI/6258 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 26
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη ικανοτήτων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική 
αλλαγή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής
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Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πολιτική συνοχής αναμένεται να συμβάλει περισσότερο από ποτέ στην προστασία του κλίματος και, 
για τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για την προσεχή περίοδο χρηματοδότησης που αρχίζει το 
2021 διατάξεις για τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι των κλιματικών φαινομένων. Παρά το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση του κλίματος έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο παρελθόν για την αξιολόγηση 
μεγάλων έργων, η ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας κλιματική αλλαγή απαιτεί εξορθολογισμένη και 
στοχευμένη προσέγγιση και ειδικές πραγματογνωσία και ικανότητες από την πλευρά των αρμόδιων 
φορέων για την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως των διαχειριστικών αρχών και των 
επιτροπών παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκομένων εταίρων). Προκειμένου να 
αποφευχθεί το να θεωρηθεί η ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος απλώς ως 
τυποποιημένη και μηχανική διαδικασία, θα πρέπει αντιθέτως αυτή να ενταχθεί στο πλαίσιο της 
μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής αλλαγής και της μετάβασης των οικονομιών μας. Είναι επομένως 
αναγκαίο να αναπτυχθούν ικανότητες και γνώσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε η ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο από την αρχή της 
προσεχούς περιόδου χρηματοδότησης.
Το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και 
των επιτροπών παρακολούθησης στον τομέα της θωράκισης έναντι της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, 
αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ανάγκη λήψης ευαίσθητων όσον αφορά το κλίμα 
αποφάσεων για θέματα σχεδιασμού και επενδύσεων, και συμβάλλει στην ενσωμάτωση της 
χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής σε μακροπρόθεσμες πορείες απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές και στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Μακροπρόθεσμα, το 
σχέδιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω σε ένα εργαλείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με πιθανή διάθεση κονδυλίων από πόρους 
της ΕΕ. Το δοκιμαστικό σχέδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς 
προκειμένου να προβληθεί η συμβολή της πολιτικής συνοχής στην προστασία του κλίματος.
Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
— σύσταση ομάδας αρμόδιων φορέων από τις διαχειριστικές αρχές και τις επιτροπές παρακολούθησης 
που διαθέτουν ήδη εμπειρία στην εφαρμογή εργαλείων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην κλιματική 
αλλαγή ή θα ασχοληθούν στο εγγύς μέλλον με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, 
και από τις αρχές για την ενέργεια και την προστασία του κλίματος («συμμετέχοντες»). Θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν τα ήδη υφιστάμενα εργαλεία και δίκτυα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
εκδηλώσεις κατάρτισης με στόχο τις εθνικές και περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τη 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής·
— οργάνωση διαδικασίας για τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω εργαστηρίων), ενδεχομένως σε συνεργασία 
με κατάλληλους εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον τομέα παροχής συμβουλών, με 
σκοπό τη δοκιμή ενός μηχανισμού ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος (π.χ. που θα 
προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), δημιουργία εμπειριών και άντληση διδαγμάτων όσον αφορά τη 
δυνατότητα εφαρμογής του, την αποτελεσματικότητα και τους πιθανούς τομείς βελτίωσης·
— αξιοποίηση της διαδικασίας, διάδοση των αποτελεσμάτων της, μεταξύ άλλων με πρόταση 
μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας όλων των σχετικών φορέων που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση έργων υποδομής στον τομέα της πολιτικής συνοχής·
— συστάσεις πολιτικής που θα έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στην 
αλλαγή του κλίματος θα αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο στην υλοποίηση του προγράμματος για την 
πολιτική συνοχής (π.χ. ανάπτυξη ενός εργαλείου επιγραμμικής κατάρτισης για την ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος).
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Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μία από τις υψηλότερες προτεραιότητες της ΕΕ και απαιτεί 
δράση σε όλα τα μέτωπα. Εκτός από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, η προστασία του 
κλίματος πρέπει να καθιερωθεί ως οριζόντια αρχή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ανά πάσα στιγμή 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ένωση και να υποστηρίζεται από μηχανισμό ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της, είναι αναγκαία η 
δημιουργία ικανοτήτων μεταξύ των σχετικών φορέων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6259 === REGI/6259 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 27
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Προώθηση των συμπράξεων μεταξύ πόλεων σε παγκόσμια κλίμακα για την 
εφαρμογή του νέου αστικού θεματολογίου (NUA) των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
συνεργασία επί θεμάτων και πολιτικών που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, καθώς και επί 
ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα του αέρα, την ενεργειακή μετάβαση και την ένταξη των 
μεταναστών και των προσφύγων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πολιτική της ΕΕ για την αστική ανάπτυξη, και η διεθνής συνεργασία για την αστική πολιτική, 
προχωρά σε θέματα όπως οι έξυπνες πόλεις, η διαχείριση των αποβλήτων και η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Άλλα θέματα, τα οποία αφορούν αποδεικτικά στοιχεία, δεν υποβάλλονται σε 
αντίστοιχες δοκιμές. Ως εκ τούτου, σκοπός του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι να δοκιμάσει τη 
διεθνή εμπειρία και να κατανοήσει τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 4 τομείς βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης που είναι σχετικά παραμελημένα και, ωστόσο, έχουν καίρια σημασία για την ποιότητα ζωής 
στις πόλεις εντός και εκτός της ΕΕ. Πρόκειται για τομείς στους οποίους οι πόλεις σε ολόκληρο τον 
κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ευημερουσών χωρών, έχουν μεγάλη εμπειρία από την οποία 
μπορούν να επωφεληθούν οι πόλεις της ΕΕ. Για παράδειγμα, ένας βασικός τομέας είναι η κυκλική 
οικονομία, όπου οι πόλεις της ΕΕ έχουν πολλά να διδαχθούν από πόλεις εκτός ΕΕ. Ο κ. Janez Potocnik, 
πρώην Επίτροπος της ΕΚ και πλέον συμπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων του 
Προγράμματος του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), δήλωσε ότι «η 
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μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο αναγκαία, είναι και αναπόφευκτη». Ως εκ τούτου, 
πρόκειται για έναν από τους 4 βασικούς τομείς στους οποίους πρέπει να δοκιμαστούν νέες πρακτικές από 
τη διεθνή εμπειρία, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τα 
μελλοντικά προγράμματα αστικής ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Για να 
εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της συνεργασίας, είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς εντός και εκτός της ΕΕ, ιδίως η ερευνητική κοινότητα και ο ιδιωτικός τομέας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Κατά την έγκριση του NUA των Ηνωμένων Εθνών στο Κίτο, τον Οκτώβριο 2016, η ΕΕ ανέλαβε 
εθελοντικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση του NUA μέσω του αστικού θεματολογίου της ΕΕ και την 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Η εμπειρία από τις 
δράσεις της ΕΕ έως σήμερα δείχνει ότι τα βασικά θέματα των αστικών θεματολογίων έχουν παραμεληθεί. 
Μέσω αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου, 4 τέτοια θέματα θα δρομολογηθούν πειραματικά με σκοπό τη 
βελτίωση της αστικής πολιτικής εντός και εκτός της ΕΕ και την ενημέρωση σχετικά με τη μελλοντική 
συνεργασία μεταξύ πόλεων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6260 === REGI/6260 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 28
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Συνεργασία ΕΕ-Λατινικής Αμερικής για την εδαφική ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η δράση αυτή θα προωθήσει τη συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής 
και τις περιφερειακές οργανώσεις στον τομέα της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο και των 
στρατηγικών διασυνοριακής ανάπτυξης.
Αξιοποίηση της εμπειρίας από την πολιτική συνοχής της ΕΕ και των προηγούμενων πρωτοβουλιών για 
την έξυπνη εξειδίκευση και τη διασυνοριακή συνεργασία. Μετά τη συμφωνηθείσα δήλωση προθέσεων, 
είναι πλέον καιρός να ξεκινήσει το πρόγραμμα συνεργασίας. Βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι η 
κατάρτιση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, η προώθηση του διαλόγου μεταξύ των 
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χωρών και των περιφερειών της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής και η στήριξη των ανταλλαγών μεταξύ 
της επιχειρηματικής κοινότητας, της ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό θα 
συμβάλει στην ανάπτυξη οργανωτικών και διοικητικών ικανοτήτων στις χώρες εταίρους με σκοπό την 
προώθηση της οικονομικής αλλαγής και της διαφοροποίησης στις λιγότερο ανεπτυγμένες και 
παραμεθόριες περιοχές.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η δράση αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της ΕΕ και 
της Λατινικής Αμερικής και προωθεί την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη και την κοινωνικοοικονομική 
συνοχή, την έξυπνη εξειδίκευση και την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την ενίσχυση των 
διεργασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης. Θα συμβάλει στην εφαρμογή της νέας στρατηγικής ΕΕ-Λατινικής 
Αμερικής.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6261 === REGI/6261 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 29
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 29 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Η συνέχεια του Δικτύου πανεπιστημίων, περιφερειών, εμπορικών 
επιμελητηρίων και δήμων της Αδριατικής (AI-NURECC)

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το προτεινόμενο σχέδιο συνεχίζεται ως προπαρασκευαστική ενέργεια μετά την επιτυχία του 
δοκιμαστικού σχεδίου με τίτλο: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιφέρεια της Αδριατικής Θάλασσας 
και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR) — δημιουργία και προετοιμασία πρωτοβουλιών και έργων με 
πραγματική προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την περιοχή.
Το Δίκτυο πανεπιστημίων, περιφερειών, εμπορικών επιμελητηρίων και δήμων της Αδριατικής (AI-
NURECC) πρότεινε μια πρωτοβουλία με τη συμμετοχή των κύριων παραγόντων της περιφέρειας 
Αδριατικής-Ιονίου, οι οποίοι ένωσαν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη της εφαρμογής της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου 
Πελάγους (EUSAIR), ενισχύουν την υλοποίηση των κύριων στόχων και ευκαιριών της EUSAIR, σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και προωθούν την ορθή εφαρμογή του σχεδίου δράσης της.
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Η πρωτοβουλία AI-NURECC συντονίζεται από τη Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης 
(ΔΠΠΕ) με τη βοήθεια τεσσάρων εταίρων της περιοχής: ευρωπαϊκή περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου 
(AIE), Φόρουμ των πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου (FAIC), Φόρουμ των Εμπορικών 
Επιμελητηρίων της Αδριατικής και του Ιονίου, και UniAdrion.
Η τρέχουσα πρωτοβουλία AI-NURECC είχει δεκαοκτάμηνη διάρκεια (έληξε το φθινόπωρο του 2018), 
και η ανάδραση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους συμμετέχοντες δείχνει την ανάγκη για μια δεύτερη 
—διευρυμένη— πρωτοβουλία.
Η διάρκεια της διάδοχης πρωτοβουλίας AI-NURECC θα μπορούσε να είναι 36 μήνες (από τον Οκτώβριο 
του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2022).
Η συνέχεια της πρωτοβουλίας AI-NEURECC θα αποσκοπεί στα ακόλουθα:
Ενίσχυση των κύριων στόχων και ευκαιριών των περιφερειακών και τοπικών αρχών της EUSAIR, για 
την προώθηση μιας αποτελεσματικής συμμετοχικής προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή·
Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού με εστίαση στις οκτώ δραστηριότητες προτεραιότητας 
TSG 4, όπως προκύπτουν από την έκθεση εθνικών στρατηγικών για τον τουρισμό της EUSAIR, σχετικά 
με κοινές προτεραιότητες και δράσεις σε σχέση με το σχέδιο δράσης της EUSAIR — Πυλώνας IV: 
«Βιώσιμος τουρισμός», που υποστηρίζει την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα μέλη της 
TSG 4·
Ενθάρρυνση της πολυπαραγοντικής δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό:
- την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για 
την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας·
- τη δράση για την αντιμετώπιση των εδαφικών προκλήσεων σε συγκεκριμένες περιοχές της Αδριατικής 
Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (ορεινές, νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές), τη σύνδεση 
της EUSAIR με το νέο εδαφικό θεματολόγιο και την υποστήριξη του περιφερειακού επιπέδου που 
αντιμετωπίζει συγκεκριμένες εδαφικές προκλήσεις (υφιστάμενες πλατφόρμες, νέοι σε περιοχές με 
εδαφικές προκλήσεις) για την καθιέρωση διαλόγου·
- την αύξηση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των νέων, των σπουδαστών και των δημοσίων 
υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν εδαφικές 
προκλήσεις·
- την προώθηση των διαπυλωνικών θεμάτων της EUSAIR: «έρευνα και καινοτομία» και «ανάπτυξη 
ΜΜΕ» και «δημιουργία ικανοτήτων»· συνεπώς, για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, των 
διακρατικών συνεργατικών σχηματισμών και των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας για την EUSAIR, 
καθώς και για τη συμβολή στη διάδοση και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλατφορμών RIS3 και την 
ανάπτυξη νέων, κατά περίπτωση.
Ενίσχυση των συνεργιών με τους TSG της EUSAIR·
Προώθηση συνεργιών με άλλες πρωτοβουλίες (WESTMED, BLUEMED) και/ή με άλλες 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Οι ομάδες-στόχοι της συνέχειας της πρωτοβουλίας AI-NEURECC θα είναι:
τα μέλη των περιφερειακών και τοπικών αρχών·
τα πανεπιστήμια, τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι σπουδαστές και οι 
φορείς των σπουδαστών·
η νεολαία και οι άνεργοι νέοι·
οι οργανισμοί περιφερειακής ή/και τοπικής ανάπτυξης·
τα Εμπορικά Επιμελητήρια·
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οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας·
οι ιδιώτες επενδυτές·
οι νησιωτικές, αγροτικές και ορεινές κοινότητες και τα δίκτυά τους.
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της συνέχειας της πρωτοβουλίας AI-NEURECC θα 
είναι οι ακόλουθες:
Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων της AI-NURECC, με επίκεντρο διάφορους θεματικούς τομείς και 
τα οριζόντια θέματα (βιώσιμος τουρισμός, γαλάζια ανάπτυξη, ανάπτυξη ΜΜΕ, έρευνα και καινοτομία, 
κ.λπ.)·
θέματα υλοποίησης RIS3, καινοτομίας και ανάπτυξης ΜΜΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής·
δημιουργία του ταμείου AI-NURECC SCHOLARSHIP FUND (εξάμηνη δωρεάν πρακτική άσκηση σε 
καινοτόμα εγχειρήματα τεχνητής νοημοσύνης)·
ανάπτυξη ειδικών μελετών (π.χ. σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων που επηρεάζουν 
την ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τους δυτικούς 
θαλάσσιους δρόμους του μεταξιού, τους δείκτες και τις συλλογές δεδομένων για τα νησιά της EUSAIR, 
κ.λπ.).
Η εδαφική εμβέλεια της συνέχειας της πρωτοβουλίας AI-NEURECC θα είναι:
Η μακροπεριφέρεια EUSAIR·
όπου είναι δυνατόν, οι δραστηριότητες θα στοχεύουν ή/και θα υλοποιούνται σε περιοχές εφαρμογής 
τεχνητής νοημοσύνης με συγκεκριμένες προκλήσεις (π.χ. βουνά, νησιά και αραιοκατοικημένες περιοχές).
Δεδομένων των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να υλοποιήσει η πρωτοβουλία συνέχειας της AI-
NURECC, εκτός από τους εταίρους της πρωτοβουλίας AI-NURECC θα συμμετάσχουν και οι εταίροι που 
συμμετέχουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ανάδραση των ενδιαφερομένων μερών και των συμμετεχόντων στις τρέχουσες δραστηριότητες της 
πρωτοβουλίας AI-NURECC καταδεικνύουν την ανάγκη για μια δεύτερη -διευρυμένη και πιο πολυδεκτική- 
πρωτοβουλία. Δεδομένων των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να υλοποιήσει η πρωτοβουλία συνέχειας της 
AI-NURECC, εκτός από τους εταίρους της πρωτοβουλίας AI-NURECC θα συμμετάσχουν και οι εταίροι 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων πρόσθετων δράσεων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6262 === REGI/6262 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 30
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Έξυπνη τοπική αυτοδιοίκηση με τη χρήση εργαλείων Διαδικτύου των 
Αντικειμένων, τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας και μηχανικής μάθησης, για την 
εγγύτητα και τη μεγαλύτερη παρουσία στους πολίτες

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το Κέντρο Καινοτομίας και Φαντασίας των Πολιτών είναι ένα μέσο κοινωνικής καινοτομίας, 
επικοινωνίας, έρευνας και προβολής, καθώς και ένας τόπος συζήτησης και ενημέρωσης για τους 
πολίτες, το κοινό και τους ειδικούς των διαφόρων τομέων. Στόχος του Κέντρου είναι επίσης να καταστεί 
μόνιμο εργαστήριο στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν διάφορες μορφές 
συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών φορέων, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχική πρακτική και 
να προωθηθούν οι συζητήσεις για έργα αστικής καινοτομίας. Το Κέντρο διαχειρίζεται τις διαδικασίες 
ανάλυσης και αναπτύσσει δοκιμαστικά σχέδια για την κοινότητα, αποσκοπεί δε στην επίλυση των 
πιεστικών προβλημάτων της πόλης και στον σχεδιασμό μελλοντικών έργων, για τον εντοπισμό 
συμπληρωματικών λειτουργιών σε σχέση με την τρέχουσα δυναμική της πόλης. Μία από τις 
ιδιαιτερότητες του Κέντρου είναι η χρήση του από οργανισμούς, για την αποτελεσματική οργάνωση 
ανοικτών συνεδριάσεων και μεθοδολογιών καινοτομίας που συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη 
χρήση της έννοιας του τετραπλού έλικα (για την εξέταση των προς ανάλυση θεμάτων με τη συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων στη θέση της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και των ΜΚΟ), ή και του πενταπλού έλικα, μέσω της προσχώρησης και της συμμετοχής 
ενός πολίτη στον τετραπλό έλικα —ενός άμεσου δικαιούχου μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη. Το κέντρο συντονίζει και καθοδηγεί πολύπλοκα δίκτυα συμμετοχικής 
διακυβέρνησης.
Τα ισχυρά σημεία του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να δοθεί έμφαση στην πρόοδο των πολιτών 
έναντι των τοπικών κυβερνήσεων και να τονιστεί η σημασία της συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η τεχνολογία έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια διοίκηση. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να θεσπιστεί μια πολιτική που θα αποσκοπεί στη χρηματοδότηση τοπικών λύσεων 
καινοτομίας για την παροχή υπηρεσιών στους δήμους. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να βοηθήσει τους 
δήμους να σχεδιάσουν προϊόντα προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές 
λύσεις που είναι διαθέσιμες στην αγορά, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η 
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εικονική πραγματικότητα και η μηχανική μάθηση. Το αποτέλεσμα θα δείξει συγκεκριμένα τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούν οι μηχανές στις υπηρεσίες των πολιτών, και περιλαμβάνει τη δημιουργία τοπικών 
δημόσιων υπηρεσιών προσβάσιμων διαρκώς όλο το εικοσιτετράωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6263 === REGI/6263 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 13 03 77 31
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας 
και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR): δημιουργία και προετοιμασία πρωτοβουλιών και έργων για την 
υποστήριξη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και των συμπράξεων με προστιθέμενη αξία για την 
περιοχή

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος της παρούσας προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να οργανωθούν και αναπτυχθούν:
αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη 
στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (EUSAIR)·
δημιουργία ικανοτήτων στους βασικούς φορείς υλοποίησης της EUSAIR, ως προαπαιτούμενου για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης της EUSAIR·
κατάρτιση, προετοιμασία και υλοποίηση πρωτοβουλιών και έργων με γνήσια μακροπεριφερειακή αξία·
πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, υποστήριξη της σύμπραξης ΜΚΟ και τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, προγραμμάτων κατάρτισης ή/και σεμιναρίων για τους πολίτες και 
ιδίως των νέων στην περιοχή, με στόχο τον ενστερνισμό της EUSAIR, την προβολή της κοινής 
περιφερειακής ταυτότητας και την προώθηση της εταιρικής σχέσης και της δικτύωσης σε ολόκληρη την 
περιφέρεια. Τα προγράμματα αυτά θα δίνουν έμφαση στην αγωγή του πολίτη, τη διακρατική 
επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες για πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και θα 
συμβάλλουν στην προώθηση της ουσιαστικής ενσωμάτωσης στην ΕΕ των υποψηφίων και εν δυνάμει 
υποψηφίων χωρών για ένταξη στην ΕΕ·
υποστήριξη διεθνών ενώσεων που εκπροσωπούν περιφέρειες, πόλεις, εμπορικά επιμελητήρια, 
πανεπιστήμια, λιμενικές αρχές και άλλους που έχουν ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής 
της στρατηγικής.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
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και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η περιφέρεια διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της γεωγραφικής συνέχειας στην Ευρώπη.

Η ενωσιακή στρατηγική για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου θα πρέπει να υλοποιηθεί με την 
αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της 
και τα άλλα παράκτια κράτη, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια. Οι 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και οι ΜΚΟ 
αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6264 === REGI/6264 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 08 01 — Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων — Επιχειρησιακή τεχνική 
βοήθεια που μεταφέρεται από τον τομέα Η1β (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και ΤΣ)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Αποθεματικό

Σύνολο 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6265 === REGI/6265 ===

Κατάθεση: Younous Omarjee, εισηγητής, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 32 02 77 16
Προϋπολογισμός 2019 Σχέδιο προϋπολογισμού 2020 Θέση του Συμβουλίου 2020 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της δράσης για το κλίμα μεταξύ 
χωριών στο εσωτερικό και εκτός της Ένωσης, μέσω της δημιουργίας ταυτότητας υπαίθρου στο πλαίσιο 
του Συμφώνου των Δημάρχων.
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Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η ενέργεια έχει μοναδικό χαρακτήρα, καθώς δίνει ηγετικό ρόλο στα χωριά και την ύπαιθρο όσον αφορά 
τη δράση για την κλιματική αλλαγή, μέσω του νέου πλαισίου του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων. 
Μέσω της παρούσας ενέργειας, τα χωριά της ΕΕ και οι αγροτικές αρχές σε όλο τον κόσμο, που έχουν 
καλύτερη γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή και έχουν ασκήσει πιέσεις για μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα, θα ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για να ηγηθούν των προσπαθειών για την επίτευξη του κλιματικού στόχου των μηδενικών 
εκπομπών έως το 2050.
Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα χωριά της Ένωσης θα συνεργαστούν στενά εντός και εκτός Ένωσης για τη 
συνολική ανάπτυξη ικανοτήτων και, πιο συγκεκριμένα, για την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά 
γνώσεων και τεχνογνωσίας για τη βιώσιμη ενέργεια και τον σχεδιασμό για το κλίμα, την ανταλλαγή 
βέλτιστων παραδειγμάτων σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε 
αυτήν, καθώς και για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα της 
Ένωσης για τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας.
Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα περιλαμβάνει την ανάλυση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών όσον 
αφορά τη βιώσιμη ενέργεια και τον σχεδιασμό για το κλίμα που εφαρμόζονται στα χωρια και την 
ύπαιθρο, και την ανάπτυξη καινοτόμων ολοκληρωμένων στρατηγικών για την ύπαιθρο, που θα 
αντιμετωπίζουν δεόντως την πρόσβαση στην ενέργεια και την ενεργειακή ένδεια, τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την προσαρμογή 
της υπαίθρου στην κλιματική αλλαγή.
Οι στρατηγικές αυτές θα είναι σύμφωνες με τη στρατηγική «καθαρός πλανήτης για όλους» που 
περιλαμβάνεται στη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», καθώς και με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τους στόχους της πρωτοβουλίας «Βιώσιμη ενέργεια για 
όλους».
Τέλος, θα προβλέπονται διατάξεις για τη διαφάνεια στην παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και 
την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της UNFCCC.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι στρατηγικές και οι νομοθετικές προτάσεις της 
ΕΕ λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις προκλήσεις για την απαλλαγή των χωριών και των αγροτικών περιοχών 
της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μέσω των προτεινόμενων ενεργειών, τα χωριά και οι 
αγροτικές περιοχές της ΕΕ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για μηδενικές 
εκπομπές έως το 2020. Στο πλαίσιο της αγροτικής ταυτότητας του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων, 
η ενέργεια μπορεί να εξάγει αυτές τις γνώσεις σε αγροτικές περιοχές πέραν της ΕΕ και να ανταλλάσσει 
βέλτιστες πρακτικές με αυτές, με στόχο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο της δράσης για 
την κλιματική αλλαγή.


