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Muudatusettepaneku projekt 6250 === REGI/6250 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 02 02 77 41
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Reserv

Kogusumma 400 000 200 000 400 000 200 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kulinaariat puudutava teabe vahetamise hõlbustamine pagulaste ja vastuvõtvate 
kogukondade vahel Euroopa äärealade külades ja väikelinnades 

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekti eesmärk on tegeleda pagulaste tulemusliku integreerimise küsimusega, mis on piirkondliku 
arengu jaoks otsustava tähtsusega. Selleks nähakse ette Euroopa äärealadel asuvate pagulaste ja 
vastuvõtvate kogukondade vastastikuse toiduvalmistamise integratsiooniraamistik.
Kultuuridevahelised sidemed võivad aidata kaasa uustulnukate lõimumisele ja leevendada vastuvõtva 
kogukonna probleeme. Praegu meelitavad paljud jõupingutused siiski peamiselt nooremaid, haritud ja 
mitmekeelseid osalejaid ja keskenduvad suurtele linnadele. Retseptide, kokandustundide ja kodus 
valmistatud toitude vahetus võib anda otsesuhtluse võimaluse paljudele eri taustaga inimestele, 
sealhulgas naised, eakad, vähem haritud ja ükskeelsed inimesed, ning tuua pagulastele ja vastuvõtvatele 
kogukondadele otsest, käegakatsutavat ja maitsemeeli ergutavat kasu. Väikseid ühiskööke, pagulaste 
toiduvalmistamise festivale ja retseptide vahetust on valitsusvälised organisatsioonid mitmes suurlinnas 
ka juba propageerinud.
On siiski oluline, et see kõik muudetaks lihtsamaks, eelkõige tõlgi abil, et selline vahetus saaks toimuda 
ka väiksemates ja kaugemates kohtades, kus sageli tuleb ootamatult vastu võtta suuri pagulaskogukondi. 
Seda katseprojekti oleks kõige enam vajalik suhteliselt isoleeritud paikades nendes liikmesriikides, kuhu 
on saanunud väga palju uusi pagulasi. Samas on see katseprojekt potentsiaalselt isemajandav ja korratav 
ning aitab täita muid lünki.
Sel põhjusel peaks projekti esmakordse elluviimisega kaasnema selle mõju, eeliste ja probleemide 
hoolikas hindamine.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
„Pärast seda, kui aastatel 2015–2016 toimus Euroopasse suur pagulaste sissevool, on tähelepanu nihkunud 
rändajate tulemuslikule integreerimisele uude ühiskonda. Kuigi rändepoliitika kuulub endiselt riikide 
vastutusalasse, tõdevad kesk- ja kohalikud ametiasutused, et integratsioon peab toimuma seal, kus inimesed 
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asuvad – töökohal, elukoha läheduses ja koolis, kus õpivad nende lapsed. Iga rändestatistika taga on 
üksikisikud või perekonnad, kes alustavad uut elu uues kohas.“

Allikas: OECD – Working together for local integration of migrants and refugees [Koostöö rändajate ja 
pagulaste integreerimiseks kohalikul tasandil].

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

Muudatusettepaneku projekt 6251 === REGI/6251 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, Regionaalarengukomisjon

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

Artikkel 04 02 64 — Noorte tööhõive algatus

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

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
Reserv

Kogusumma 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

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6252 === REGI/6252 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 06 02 77 25
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — Arukas linnaline liikuvus autonoomsete sõidukite abil

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Keskpikas ja pikas perspektiivis peaksid Euroopa Liidu linnad ulatuslikult rakendama 
autonoomseid/juhita elektriautosid, et edendada oma kodanike, turistide, muude asjaomaste 
sidusrühmade ja keskkonna huvides paremat ja keskkonnahoidlikku linnalise liikumiskeskkonna 
poliitikat. Selle katseprojektiga rakendatakse integreeritud meetmeid vähemalt 10 linnas (katselinnad), 
mis on erineva suurusega ja asuvad ELi eri liikmesriikides – tihedalt asustatud linnakeskused ja 
naabruspiirkonnad, turismisihtkohad, sh kindlused, temaatilised lõbustuspargid ja kuurordid, 
lennujaamad, hariduslinnakud, suured haiglad jne. Projekti puhul arvestatakse ELi riikides asuvate 
linnade vahelist geograafilist tasakaalu (põhi, lõuna, ida, lääs, keskosa) , samuti tasakaalu jõukamate ja 
vaesemate, suuremate ja väiksemate ning keskmise suurusega linnade vahel. Valime välja linnad, kus on 
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tugev poliitiline tahe, pädevad haldus- ja tehnilised võimalused autonoomsete sõidukite testimiseks ning 
algatuse kohandamiseks katseetapilt üldisele kasutusele.
Projekti raames ostetakse väikesed juhita süstikelektribussid, mis on mõeldud 15 inimese vedamiseks ja 
on juurdepääsetavad puuetega inimestele – see annab pilootlinnadele ja eraobjektidele suurema, 
tõhusama ja aruka liikuvuse.
Need süstikbussid kasutavad kaugusandurite, kaamerate, GPSi reaalaja kinemaatika, gürostabilisaatori 
ja läbisõidu mõõtmise andmeid, mis ühendatakse ja mida tõlgendatakse põhjalike õppeprogrammide, 
tehisintellekti ja kiire ühenduvuse abil.
Sõidukite ostmisele lisanduvad intensiivsed harivad kampaaniad, mida propageeritakse sotsiaalmeedia 
kanalite kaudu linnavalitsustes, koolides, ülikoolides, turismiinfokeskustes, elamuühistutes, 
ametiühingutes jne. Nende kampaaniate eesmärk on töötada välja püsiv linnamentaliteet, mis on 
avalikult orienteeritud kõnealuse alternatiivse transpordimudeli kasutamisele, ning suurendada 
keskkonnahoidliku liikuvuse alternatiivide tähtsust Euroopa linnakeskkonnas; üks eesmärk on ka muuta 
Euroopa Komisjoni rahaline toetus paremini nähtavaks. Projekti lõpus koondatakse saadud kogemused 
kogumikku, mis avaldatakse kõikides ELi ametlikes keeltes. Kogumikku levitatakse asjakohaste ametlike 
kanalite kaudu (nt omavalitsuste liit igas ELi liikmesriigis, kohalike omavalitsuste asjakohased 
katusvõrgustikud, turismisihtkohad, transpordiliidud). Euroopa Parlamendis, Regioonide Komitees või 
Euroopa Komisjonis ja igas katselinnas korraldatakse avalikke üritusi (nt pressikonverentsid) ja praktilisi 
demonstratsioone.
Süstikbussid varustatakse nutikate seadmetega (nt kuvarid), mis pakuvad asjakohast teavet sõidu, 
sihtkoha ja CO2-jalajälje kohta ning õpetlikku sõnumit, kui oluline on elada keskkonnasõbralikus 
linnakeskkonnas; nad mõõdavad õhu kvaliteeti reaalajas, kasutades andureid, ning edastavad oma 
saabumise/väljumise kohta heli- ja digitaalselt kuvatavaid sõnumeid. Reisijad saavad kasutada tasuta 
WiFi teenust. Katseprojekti ajal on bussitransport elanike jaoks tasuta. Optimaalseks toimimiseks 
vajalikud tegevuskulud on kaetud projekti ja garantiidega, mida pakub ettevõtja, kes süstikbusside 
pakkumise hanke võidab.
Teine oluline argument on, et sedalaadi konkreetsete tulemustega katseprojekt annab mastaabimudeli, 
mida saaks laiendada eri linnades kogu ELis, arvestades nende erinevaid ja spetsiifilisi liikuvusvajadusi. 
Selle tulemused toetavad kohalikke omavalitsusi ja muid asjaomaseid sidusrühmi (sealhulgas 
eraettevõtjaid) tulevaste liikuvusprojektide kavandamisel, mida Euroopa Komisjon ja riikide valitsused 
võiksid tulevase rahaliste vahendite eraldamisperioodi (2021–2024) raames rahastada piirkondlike 
rakenduskavade ja muude programmide kaudu, mis toetavad ELi ühtekuuluvuspoliitikat. Nad saavad 
teadlikumaks kuludest, ohutus- ja turvanõuetest, logistikast, hoolduskuludest ja kuludest, mis on seotud 
selle teenuse elanikele taskukohasuseks tegemisega. Linnad võiksid kohandada ja võtta vastu uusi 
kohalikke otsuseid/poliitikameetmeid aruka linnalise liikumiskeskkonna edendamiseks, propageerides 
integreeritud linnaväliste alternatiivsete transpordiliikide kasutamise tähtsust, parandades liikuvust kui 
teenust ning linnakeskkonnale kohandatud keskkonnasõbralike sõidukite tõhusust.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kohaliku omavalitsuse kasutuses olevad autonoomsed sõidukid annavad rohkem kui kestliku linnalise 
liikumiskeskkonna lahenduse. Samuti on tegemist parima tehnoloogiaga, mille inimesed on suures ulatuses 
omaks võtnud. Kuna seda lahendust haldab kodanike poolt usaldatav asutus, pakub see võimalust katsetada 
ja laiendada inimeste/tehnoloogia kooseksisteerimist linnas, alates avalikus poliitikas kasutusele võetavatest 
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ja linnaelu puudutavatest eetilisest tõekspidamisest kuni selleni, et suurem hulk automaatseid sõidukeid 
linnas aitab kaasa kohalikele arukatele strateegiatele.

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

Muudatusettepaneku projekt 6253 === REGI/6253 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 09 05 77 11
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — Alt-üles poliitika arendamine kultuuri ja heaolu tugevdamiseks ELis

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

EL võttis 2018. aastal vastu Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava, millega laiendati Euroopa 
kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas (2007) ulatust. Uues tegevuskavas kinnitatakse, 
et kultuuri- ja loomesektorid tugevdavad Euroopa identiteeti, suudavad muuta elu paremaks, kujundada 
ümber kogukondi, luua töökohti ja suurendada majanduskasvu ning anda ülekanduvat mõju ka muudele 
sektoritele. Täpsemalt on uue tegevuskava üks kolmest strateegilisest eesmärgist kasutada kultuuri ja 
kultuurilist mitmekesisust sotsiaalse ühtekuuluvuse ja heaolu jaoks, edendades kultuuris osalemist, 
kunstnike liikuvust ja kultuuripärandi kaitset.
Dokumendis kutsutakse üles uurima kultuurilist koostoimet, et hinnata mõju eri valdkondadele, 
sealhulgas tervisele ja heaolule.
Juurdepääs kultuurile ja kultuurielus osalemine suurendab teiste inimestega suhtlemise ja ühiskonnaelus 
osalemise kaudu üksikisiku mõjuvõimu, demokraatlikku teadvust ja sotsiaalset ühtekuuluvust. 
Digiülemineku, vananemise ja kultuuriliselt mitmekesise ühiskonna tõttu muutuv kasutajate käitumine 
nõuab eri ühiskonnarühmade paremat mõistmist. Vaja on rohkem orienteeruda konkreetsete rühmade, 
näiteks noorte, eakate, puuetega inimeste, sisserändaja taustaga inimeste ja vaesuses või materiaalses 
puuduses elavate inimeste huvidele ja vajadustele. Digitehnoloogia on kasulik vahend elanikkonna 
arendamise ja osalemise uuenduslike meetodite tagamiseks. Koostööl teiste valdkondade vahel, nagu 
haridus, sotsiaalhooldus, tervishoid, teadus ja tehnoloogia ning regionaal- ja linnaareng, on 
ühtekuuluvusele ja heaolule märkimisväärne mõju. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kultuuri rollile 
kohalikul tasandil, arhitektuuri ja elukeskkonna kvaliteedile ning kultuurist ajendatud sotsiaalsele 
innovatsioonile, mis aitab kaasa linnade ja piirkondade arengule kogu ELis.
Kavandatud tulemused: kogemuste ja edulugude vahetamine aitab kindlaks teha parimad tavad. 
Struktuurifondide, ELi linnade tegevuskava ja selle uue partnerlusega kultuuri ja kultuuripärandi 
valdkonnas ning samuti ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030 ja OECD projektiga kultuurist 
ajendatud piirkondliku tootlikkuse ja heaolu valdkonnas on võimalik luua sünergiat.
Katseprojekti eesmärk on toetada järgmist:
1. kultuuri ja heaolu alased teadusuuringud;
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2. valdkondadevaheline ja üleeuroopaline koostöö, mille eesmärk on luua teadmisi, katseprojekte ja 
poliitilisi suuniseid selle kohta, kuidas suurendada kultuuri kaudu heaolu — Euroopa kultuuri ja heaolu 
eksperdirühm;
3. eksperimentaalne töö kohalikul tasandil üle kogu Euroopa asuvates katselinnades, kus käsitletakse 
üksikisikute ja kogukondade heaolu parandamise meetodeid, tegevusi ja meetmeid – hoonestatud 
keskkonna kvaliteet, sotsiaalse suhtluse ruumi kvaliteet, konkreetsetele rühmadele (õpilased, lapsed, 
eakad, erivajadustega rühmad jne) mõeldud teenuste kvaliteet;
4. meetmete ja poliitikasuuniste väljatöötamine linnadele, institutsioonidele ja kultuuritegelastele kultuuri 
tõhusa kasutamise kohta heaolu tõstmiseks;
5. teadmiste jagamine, teadlikkuse suurendamine ja peamiste osalejate suutlikkuse suurendamine, et 
kasutada kultuuri heaolu suurendamiseks – Euroopa eri linnades toimuvad kohalikud seminarid ning 
ulatuslik kultuuri- ja heaolufoorum.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Juurdepääs kultuurile ja kultuurielus osalemine suurendab teiste inimestega suhtlemise ja ühiskonnaelus 
osalemise kaudu üksikisiku mõjuvõimu, demokraatlikku teadvust ja sotsiaalset ühtekuuluvust. 
Digiülemineku, vananemise ja kultuuriliselt mitmekesise ühiskonna tõttu muutuv kasutajate käitumine 
nõuab eri ühiskonnarühmade paremat mõistmist. Suurem orienteeritus konkreetsete rühmade, näiteks noorte, 
eakate, puuetega inimeste, sisserändaja taustaga inimeste ja vaesuses või materiaalses puuduses elavate 
inimeste huvidele ja vajadustele.

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

Muudatusettepaneku projekt 6257 === REGI/6257 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Punkt 10 02 77 04 — Katseprojekt — Olemasolevate hoonete seismilise tugevdamise ja energiatõhususe 
integreeritud meetodid

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

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
Reserv

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

Põhjendus:
Olemasolevate hoonete taastamine on ELi liikmesriikide peamine eesmärk.

Selleks tuleks töötada välja olemasolevate hoonete uuendamise ja ajakohastamise tegevuskava.

Kestlike taastamismeetodite määratlemine, mis vähendaksid vastupidavust seismilistele protsessidele ja 
suurendaksid energiatõhusust, on siiski kõike muud kui lihtne. Selleks on hädasti vaja täiendavaid ja 
ajakohastatud uuringuid ja tulemusi.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Muudatusettepaneku projekt 6254 === REGI/6254 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Artikkel 13 01 01 — Regionaal- ja linnapoliitika valdkonnas töötavate ametnike ja ajutiste töötajatega 
seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

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
Reserv

Kogusumma 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

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6255 === REGI/6255 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Punkt 13 01 02 01 — Koosseisuvälised töötajad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

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
Reserv

Kogusumma 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

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6256 === REGI/6256 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Artikkel 13 01 03 — Regionaal- ja linnapoliitika valdkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
seadmete ja teenustega seotud kulud

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed

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
Reserv
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Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa
Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed

Kogusumma 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

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

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

Muudatusettepaneku projekt 6258 === REGI/6258 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 26
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserv

Kogusumma 500 000 500 000 500 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Kliimakindluse tagamise suutlikkuse suurendamine ühtekuuluvuspoliitikas

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ühtekuuluvuspoliitika peaks kliimakaitsele kaasa aitama varasemast rohkem ning seepärast on Euroopa 
Komisjon teinud ettepaneku alates 2021. aastast algava järgmise rahastamisperioodi eraldiste kohta, mis 
peaksid tagama taristuprojektide kliimakindluse. Kuigi kliimahinnanguid on varem suurprojektide 
hindamisel juba arvesse võetud, on kliimakindluse laialdaseks arvesse võtmiseks vaja ühtlustatud ja 
suunatud käsitust, milleks on vaja osalejate eriteadmisi ja -suutlikkust ühtekuuluvuspoliitika 
rakendamisel, eelkõige mis puudutab korraldusasutusi ja seirekomisjone (sealhulgas kõiki kaasatud 
partnereid). Et vältida olukorda, kus kliimakindluse tagamisse suhtutakse üksnes kui n-ö linnukese 
tegemisse, tuleks see asetada pikaajaliste struktuurimuutuste ja majanduse keskkonnasäästlikumaks 
muutmise konteksti. Seetõttu on vaja suurendada asjaomaste osalejate suutlikkust ja teadmisi, et 
kindlustada kliimakindluse tagamise tulemuslik rakendamine kohe eeloleva rahastamisperioodi algusest.
Katseprojekti eesmärk on korraldusasutuste ja seirekomisjonide suutlikkuse suurendamine 
kliimakindluse tagamise valdkonnas. Katseprojekt suurendab ka teadlikkust vajaduse kohta võtta vastu 
kliimatundlikke planeerimis- ja investeerimisotsuseid ning aitab integreerida ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamise pikaajalistesse CO2-heite vähendamise viisidesse ning riiklike energia- ja kliimakavade 
elluviimisse. Pikas perspektiivis võiks projekti kujundada vahendiks, mis vastab kliimamuutustega 
kohanemise rahastamisvajadusele ja ELi rahaliste vahendite võimalikule eraldamisele. Katseprojekti võib 
kasutada ka selleks, et näidata ühtekuuluvuspoliitika panust kliimakaitsesse.
Kavandatavad tegevused on järgmised:
– rühma loomine korraldusasutuste ja seirekomisjonide esindajatest, kellel on juba kogemusi 
kliimakindluse tagamise vahendite rakendamisel või kes hakkavad lähitulevikus kliimakindluse 
tagamisega tegelemine, ning energia- ja kliimakaitseasutuste esindajatest (edaspidi "osalejad"). Tuleks 
kasutada juba olemasolevaid vahendeid ja võrgustikke, mis on Euroopa Komisjonis kättesaadavad 
koolitusürituste jaoks, mis on mõeldud struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide haldamise eest vastutavatele 
riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele;
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– protsessi korraldamine osalejatele (nt seminaride kaudu), tehes seda koostöös teadusringkondade ja 
konsultatsiooniettevõtjate asjakohaste ekspertidega, et kliimakindluse tagamise mehhanismi katsetada (nt 
Euroopa Komisjoni ettepanekul), saada kogemusi ja õppida tundma selle rakendatavust, tulemuslikkust 
ja võimalikke parandamist vajavaid valdkondi;
– protsessi kapitaliseerimine, selle tulemuste levitamine, sealhulgas ettepanek mehhanismide kohta, mille 
eesmärk on suurendada kõigi asjaomaste osalejate suutlikkust viia ellu ühtekuuluvuspoliitika 
taristuprojekte;
- poliitikasoovitused, mille eesmärk on tagada, et kliimakindluse tagamine oleks ühtekuuluvuspoliitika 
programmi rakendamisel tõhus vahend (nt kliimakindluse tagamise e-koolitusvahendi väljatöötamine).

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Võitlus kliimamuutuste vastu on üks ELi suurimaid prioriteete ja nõuab tegutsemist igal rindel. Lisaks 
õigusaktidest tulenevatele kohustustele tuleb kliimakaitset käsitleda horisontaalse põhimõttena, mida tuleb 
arvesse võtta liidu iga otsuse tegemisel ja mida toetab kliimakindluse tagamise mehhanism. Selle 
tulemuslikuks rakendamiseks tuleb suurendada asjaomaste osalejate suutlikkust.

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

Muudatusettepaneku projekt 6259 === REGI/6259 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 27
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Rubriik:
Katseprojekt — Linnade partnerluste edendamine ülemaailmsel tasandil ÜRO uue linnade tegevuskava 
rakendamiseks, pöörates erilist tähelepanu koostööle ringmajandusega seotud küsimuste ja poliitika 
valdkonnas, samuti õhukvaliteedi, energiasüsteemi ümberkujundamise ning rändajate ja pagulaste 
integreerimise küsimustele

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

ELi linnaarengu poliitika ja rahvusvaheline koostöö linnapoliitika valdkonnas on suunatud sellistele 
teemadele nagu arukad linnad, jäätmekäitlus ja kliimamuutustega kohanemine. Muude teemadega on 
tegeletud palju vähem. Sellest tulenevalt püütakse käesoleva avaliku ja erasektori partnerlusega panna 
proovile rahvusvahelised kogemused ja parimad tavad seoses nelja kestliku linnaarengu teemaga, mis on 
suhteliselt unarusse jäetud, kuid on elukvaliteedi seisukohast nii ELis kui ka sellest väljaspool otsustava 
tähtsusega. Need on teemad, milles kogu maailmas, sealhulgas ka vähem jõukates riikides, on palju 
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kogemusi, mida ELi linnadele pakkuda. Näiteks üks väga oluline valdkond on ringmajandus, kus ELi 
linnadel on väljastpool ELi asuvatelt linnadelt palju õppida. Endine Euroopa Komisjoni volinik ja ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) rahvusvahelise ressursside töörühma kaasesimees Janez Potocnik on 
öelnud, et üleminek ringmajandusele ei ole mitte üksnes vajalik, vaid ka vältimatu. See on niisiis üks 
neljast põhivaldkonnast, kus rahvusvahelisi kogemusi tuleb katsetada, ning see omakorda võib saada 
eeskujuks ELi ühtekuuluvuspoliitika raames tulevikus elluviidavatele linnaarenguprogrammidele. Selle 
koostöö edu tagamiseks on oluline, et kaasatud oleksid nii ELi sisesed kui ka välised sidusrühmad, 
eelkõige teadusringkonnad ja erasektor.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
ÜRO uue linnade tegevuskava vastuvõtmisega Quitos oktoobris 2016 võttis EL vabatahtlikult kohustuse 
järgida uut linnade tegevuskava ELi linnade tegevuskava kaudu ja edendada linnade koostööd kestliku 
linnaarengu valdkonnas. ELi meetmetest seni saadud kogemused näitavad, et linnade tegevuskavade 
põhiteemad jäetakse tähelepanuta. Käesoleva avaliku ja erasektori partnerluse raames katsetatakse nelja 
sellist teemat, et parandada ELi linnade ja ELi mittekuuluvate linnade poliitikat ja saada kogemusi linnade 
edasiseks koostööks.

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

Muudatusettepaneku projekt 6260 === REGI/6260 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 28
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Rubriik:
Katseprojekt — ELi ja Ladina-Ameerika koostöö territoriaalse arengu ja innovatsiooni alal piirkondlikul 
tasandil

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Meetmega edendatakse koostööd Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide ning piirkondlike 
organisatsioonidega innovatsiooni valdkonnas piirkondlikul tasandil ja piiriüleste arengustrateegiate 
valdkonnas.
Tuginetakse ELi ühtekuuluvuspoliitika kogemustele ning varasematele aruka spetsialiseerumise ja 
piiriülese koostöö algatustele. Pärast kokkulepitud kavatsusavaldust on nüüd aeg alustada koostööd. 
Meetme põhieesmärk on koolitada riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke osalejaid; edendada dialoogi ELi 
ja Ladina-Ameerika riikide ja piirkondade vahel; ning soodustada teabevahetust ettevõtjate, teadlaste ja 
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kodanikuühiskonna vahel. See aitaks arendada partnerriikide organisatsioonilist ja haldussuutlikkust, et 
edendada majanduse muutumist ja mitmekesistamist vähem arenenud ja piirialadel.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Katseprojekt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 
966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Meede aitab tugevdada sidemeid ja koostööd ELi ja Ladina-Ameerika partnerite vahel ning edendada 
tasakaalustatud territoriaalset arengut ja sotsiaal-majanduslikku ühtekuuluvust, arukat spetsialiseerumist ja 
innovatsiooni piirkondlikul tasandil ning tugevdada piirkondlikke integratsiooniprotsesse. See aitab kaasa 
Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika uue strateegia rakendamisele.

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

Muudatusettepaneku projekt 6261 === REGI/6261 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 29
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

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

Kogusumma 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — Aadria ja Joonia mere piirkonna ülikoolide, piirkondade, kaubanduskodade ja 
linnade võrgustiku (AI-NURECC) edasiarendamine

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Kavandatav projekt jätkub ettevalmistava meetmena, mis põhineb katseprojekti „ELi Aadria ja Joonia 
mere piirkonna strateegia — piirkonna kui terviku jaoks tõelist lisaväärtust omavate algatuste ja 
projektide loomine ja ettevalmistamine“ edukusel.
Aadria ja Joonia mere piirkonna ülikoolide, piirkondade, kaubanduskodade ja linnade võrgustikku (AI-
NURECC) puudutav kavandatav algatus, mis hõlmab Aadria ja Joonia mere piirkonna peamisi 
sidusrühmi, kes on ühendanud oma pingutused toetada Euroopa Liidu Aadria ja Joonia mere piirkonna 
strateegia rakendamist, suurendada assigneeringuid ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia 
eesmärkide ja võimaluste saavutamiseks kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning edendada selle 
tegevuskava nõuetekohast rakendamist.
Algatust AI-NURECC koordineerib Euroopa Mereliste Äärealade Konverents, mida toetab neli piirkonna 
partnerit: Aadria ja Joonia mere Euroopa piirkond (AIE), Aadria ja Joonia mere piirkonna linnade 
foorum (FAIC), Aadria ja Joonia mere piirkonna kaubanduskodade foorum ja UniAdrion.
Praeguse algatuse AI-NURECC kestus on 18 kuud (lõpeb 2018. aasta sügisel) ning sidusrühmadelt ja 
osalejatelt saadud tagasiside näitab, et vaja on teist – pikendatud – algatust.
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Algatuse AI-NURECC edasiarendamise kestus võiks olla 36 kuud (alates oktoobrist 2019 kuni oktoobrini 
2022).
Algatuse AI-NURECC edasiarenduse eesmärgid on järgmised:
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panuse edendamine ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna 
strateegia peamistesse eesmärkidesse ja võimalustesse, et propageerida tõhusal osalusel põhinevat ja alt-
üles lähenemisviisi;
edendada kestliku turismi arendamist, keskendudes neljanda samba temaatilise rakkerühma kaheksale 
prioriteetsele tegevusele, mis põhinevad ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia riiklike 
turismistrateegiate aruandel, milles käsitletakse ühiseid prioriteete ja meetmeid seoses ELi Aadria ja 
Joonia mere piirkonna strateegia tegevuskavaga „Neljas sammas – Kestlik turism“, ning toetada 
tegevuste elluviimist koostöös neljanda samba temaatilise rakkerühma liikmetega;
soodustada paljude osalejatega võrgustike loomist ja koostööd era- ja avaliku sektori ning 
kodanikuühiskonna esindajate vahel, et:
– edendada ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku poliitika koordineerimist ringmajanduse 
arendamiseks;
– tegeleda territoriaalsete probleemidega konkreetsete Aadria mere ja Joonia mere aladel (mäed, saared 
ja hõredalt asustatud alad), sidudes ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia uue territoriaalse 
tegevuskavaga ja toetades konkreetseid territoriaalseid probleeme omavaid piirkondlikke tasandeid 
(olemasolevad platvormid, territoriaalsete probleemidega aladel asuvad noored), et alustada dialoogi;
– suurendada noorte, üliõpilaste ja avalike teenistujate oskusi ja teadmisi, sealhulgas nende puhul, kes 
elavad territoriaalsete probleemidega piirkondades;
– edendada ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia valdkondadeüleseid teemasid: teadus ja 
innovatsioon, VKEde areng ja suutlikkuse suurendamine. Seetõttu tuleb toetada ELi Aadria ja Joonia 
mere piirkonna strateegia tugevdamiseks ettevõtlust, riikidevahelisi klastreid ja digiinnovatsioonikeskuste 
tegevust ning aidata kaasa aruka spetsialiseerumise põhimõtte olemasolevate platvormide levitamisele ja 
tugevdamisele ning töötada vajaduse korral välja uusi.
– koostoime võimaldamine ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia rakkerühmadega;
– koostoime edendamine muude algatustega (WestMED, BLUEMED) ja/või muude makropiirkondlike 
strateegiatega (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Algatuse AI-NURECC edasiarendamise sihtgrupid on:
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste spetsialistid;
ülikoolid, kutseharidus- ja -koolitusasutused, üliõpilased ja üliõpilaste ühendused;
noored ja töötud noored;
piirkondliku ja/või kohaliku arengu asutused;
kaubanduskojad:
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad;
kultuuri- ja loomemajandus;
erainvestorid;
saared, maa- ja mägipiirkonnad ning võrgustikud.
Algatuse AI-NURECC edasiarendamisel tehakse järgmist:
AI-NURECCi koolitusseminaride korraldamine, milles keskendutakse eri teemavaldkondadele ja 
valdkondadevahelistele küsimustele (kestlik turism, meremajanduse kasv, VKEde areng, teadusuuringud 
ja innovatsioon jne);
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aruka spetsialiseerumise põhimõtte rakendamine, innovatsioon ja VKEde arenguküsimused strateegias;
AI-NURECCi stipendiumifondi loomine (6-kuuline tasuta praktika innovaatiliste Aadria ja Joonia mere 
piirkonna ettevõtete juures);
konkreetsete uuringute väljatöötamine (nt selle kohta, kuidas lahendada probleeme, mis mõjutavad 
Aadria ja Joonia mere piirkonna kestliku kruiisiturismi arengut, Lääne mereliste siiditeede kohta, samuti 
näitajad ja andmekogud ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna saarte jaoks jne).
Algatuse AI-NURECC edasiarendamise territoriaalne ulatus on:
ELi Aadria ja Joonia mere makropiirkond;
võimaluse korral tuleks tegevused suunata ja/või ellu viia Aadria ja Joonia mere piirkonna aladel, millel 
on spetsiifilised probleemid (nt mäed, saared ja hõredalt asustatud alad).
Võttes arvesse tegevusi, mida algatuse AI-NURECC edasiarendamise raames kavatsetakse ellu viia, 
kaasatakse konkreetsete meetmete rakendamisse lisaks algatuse AI-NURECC partneritele ka 
assotsieerunud partnerid.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Sidusrühmade ja osalejate tagasiside praeguse algatuse AI-NURECC tegevuse kohta näitab, et on vaja teist 
— laiendatud ja kaasavamat — algatust. Võttes arvesse tegevusi, mida algatuse AI-NURECC 
edasiarendamise raames kavatsetakse ellu viia, kaasatakse konkreetsete meetmete rakendamisse lisaks 
algatuse AI-NURECC partneritele ka assotsieerunud partnerid.

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

Muudatusettepaneku projekt 6262 === REGI/6262 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 30
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserv

Kogusumma 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — arukad kohalikud asutused, mis kasutavad asjade internetti, tehisintellekti, 
virtuaalreaalsust ja masinõppevahendeid, et olla kodanikele lähemal ja nende jaoks rohkem olemas

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Innovatsiooni ja kodanike ideede keskus on sotsiaalse innovatsiooni, kommunikatsiooni, teadusuuringute 
ja tutvustusvahend, aga ka arutelu ja teabe koht kodanikele, avalikkusele ja eri valdkondade ekspertidele. 
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Keskuse eesmärk on muutuda n-ö püsilaboriks, kus arendatakse ja katsetatakse linna osaliste vahelisi eri 
koostöövorme, et toetada osalemistavasid ja edendada arutelusid linna innovaatiliste projektide üle. 
Keskus haldab analüüsiprotsesse ja töötab kogukonna jaoks välja katseprojekte, püüab lahendada linna 
pakilisi probleeme ja kavandada tulevasi projekte ning leida lisafunktsioone võrreldes linna praeguse 
olukorraga. Üks innovatsiooni ja kodanike ideede keskuse eripära on see, et kasutatakse Euroopa 
Komisjoni soovitatavat avatud koosolekute tõhusat korraldamist ja innovatsiooni metoodikat, kasutades 
nelja osapoolega lähenemisviisi (käsitledes analüüsiteemasid kohaliku asutuse asukohas tegutsevate 
ekspertide, akadeemikute, ärikeskkonna ja valitsusväliste organisatsioonide osalusel) või isegi viie 
osapoolega lähenemisviisi, liites nelja osapoolega ka kodanikud, kes saavad linna elukvaliteedi tõstmise 
meetmest otsest kasu. Keskus koordineerib ja juhib osalusjuhtimise keerukaid võrgustikke.
Katseprojekti tugevad küljed on see, et pannakse rõhku kodanike aktiivsusele kohalike omavalitsuste ees 
ja rõhutatakse nende osalemise tähtsust otsustusprotsessis.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Kodanike juurdepääsu avalikule haldusele peab lihtsustama tehnoloogia. Seepärast tuleks vastu võtta 
poliitika, mille eesmärk on rahastada kohalike asutuste teenistusse antavaid kohalikke 
innovatsioonilahendusi. Rahastamine peaks aitama linnadel välja töötada kohalikele vajadustele kohandatud 
tooteid, kasutades turul olevaid digitaalseid lahendusi, nagu asjade internet, tehisintellekt, virtuaalreaalsus ja 
masinõpe. Tulemused näitavad konkreetselt, kuidas masinad on kodanike teenistuses, ning loovad ka 24/7 
juurdepääsetavad kohalikud avalikud teenused.

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

Muudatusettepaneku projekt 6263 === REGI/6263 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 13 03 77 31
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserv

Kogusumma 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia — selliste algatuste ja projektide 
loomine ja väljatöötamine, mis toetavad piirkonnale lisaväärtust andvat mitmetasandilist valitsemist ja 
partnerlust

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistava meetme eesmärk on korraldada ja välja töötada:



16

tulemuslik mitmetasandiline juhtimine, et saavutada ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegias 
seatud eesmärkide täitmine;
ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia peamiste elluviijate suutlikkuse suurendamine, mis on 
ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia tulemusliku rakendamise eeltingimus;
tõelise makropiirkondliku väärtusega algatuste ja projektide loomine ja ettevalmistus ning tegelik 
rakendamine;
teadlikkuse suurendamise algatused, millega toetatakse valitsusväliste organisatsioonide ning kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste partnerlust, kultuuriüritusi, koolitusprogramme ja/või seminare kodanikele ja 
eelkõige piirkonna noortele, eesmärgiga tekitada vastutustunne ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna 
strateegia eest, rõhutada ühist piirkondlikku identiteeti ning edendada kogu piirkonnas partnerlust ja 
võrgustike loomist. Nende programmidega tuleks rõhutada kodanikuharidust, hargmaist ettevõtlust, 
võimalusi kultuuriüritusteks ja häid naabrussuhteid ning aidata edendada ELiga ühineda soovivate 
kandidaat- ja potentsiaalsete kandidaatriikide tulemuslikku ELi integreerimist;
toetada rahvusvahelisi ühendusi, mis esindavad piirkondi, linnu, kaubanduskodasid, ülikoole, portaali 
asutusi ja teisi, kelle eesmärk on strateegia rakendamist veelgi parandada.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Piirkond etendab põhirolli Euroopa geograafilise sidususe tugevdamisel.

ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegiat tuleks rakendada kõiki olemasolevaid Euroopa Liidu, selle 
liikmesriikide, muude rannikuäärsete riikide ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide, samuti erakapitali 
vahendeid kasutades. Kohaliku ja piirkondliku tasandi sidusrühmade ja valitsusväliste organisatsioonide 
partnerlused on strateegia eduka rakendamise eeltingimus.

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

Muudatusettepaneku projekt 6264 === REGI/6264 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Artikkel 13 08 01 — Struktuurireformi tugiprogramm — Tegevuse tehniline abi, alamrubriigist 1b 
(Euroopa Teadusfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) ülekantavad summad

Muuta arvnäitajaid järgmiselt:
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

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
Reserv

Kogusumma 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

Põhjendus:
Taastatakse eelarveprojekt (EP).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Muudatusettepaneku projekt 6265 === REGI/6265 ===

esitaja(d): Younous Omarjee, raportöör, Regionaalarengukomisjon

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

Lisada: 32 02 77 16
Eelarve 2019 Eelarveprojekt 2020 nõukogu seisukoht 2020 Erinevus Uus summa

Kulukohustuse
d Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustus
ed Maksed Kulukohustus

ed Maksed Kulukohustuse
d Maksed

32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Reserv

Kogusumma 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Rubriik:
Ettevalmistav meede — ELis ja väljaspool ELi asuvate külade vahelise kliimameetmete valdkonna 
koostöö tugevdamine maapiirkonna identiteedi loomise abil linnapeade pakti raames

Märkused:
Lisada järgmine tekst:

Meede on ainulaadne selles mõttes, et asetab külad ja maapiirkonnad ülemaailmse linnapeade pakti uue 
raamistiku abil kliimameetmete esirinda. Meetme abil saavad ELi külade ametiasutused ja 
maapiirkondade ametiasutused kõikjal maailmas – võttes arvesse, et neil on paremad teadmised 
maapiirkondade kliimamuutustega seotud probleemidest ja nad on nõudnud kaugelevaatavat 
ülemaailmset kliimakokkulepet – ühendada jõud, et juhtida jõupingutusi saavutada 2050. aastaks 
nullheite kliimaeesmärk.
ELi külad teevad meetme raames tihedat koostööd ELis ja väljaspool ELi, et suurendada üldist 
suutlikkust ning vahetada konkreetseid kogemusi, edastada säästvat energiat ja kliimaplaneerimist 
käsitlevaid teadmisi ja oskusteavet, jagada kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise 
parimaid näiteid ning jagada oma teadmisi säästva energia investeeringute toetamiseks mõeldud ELi 
uuenduslike rahastamisvahendite kohta.
Meede hõlmab praegu külades ja maapiirkondades rakendatavate säästvat energiat ja kliimapaneerimist 
käsitlevate heade tavade analüüsi ning selliste uuenduslike integreeritud maapiirkondade strateegiate 
arendamist, mis aitaksid asjakohaselt käsitleda energia kättesaadavust ja energiaostuvõimetust, 
kliimamuutuste leevendamist, kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning maapiirkondade kohandamist 
kliimamuutustega.
Need strateegiad on kooskõlas strateegiaga „Puhas planeet kõigi jaoks“, paketiga „Puhas energia 
kõikidele eurooplastele“, ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ja algatusega „Säästev energia kõigi jaoks“.
Ette nähakse ka sätted kasvuhoonegaaside heitega seotud seireks, aruandluseks ja kontrolliks vastavalt 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni nõuetele.

Õiguslik alus:
Lisada järgmine tekst:

Ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) 
artikli 54 lõike 2 tähenduses.

Põhjendus:
Käesoleva ettepaneku eesmärk on tagada, et ELi strateegiates ja seadusandlikes ettepanekutes võetakse 
piisavalt arvesse Euroopa külade ja maapiirkondade CO2-heite vähendamise probleeme. Kavandatud 



18

meetmetega saaksid ELi külad ja maapiirkonnad oluliselt kaasa aidata nullheite saavutamisele 2020. aastaks. 
Ülemaailmse linnapeade pakti raames saab meetmega edastada neid teadmisi maapiirkondadesse väljaspool 
ELi ja vahetada nendega parimaid tavasid, et tugevdada ELi juhtpositsiooni kliimamuutuste valdkonnas.


