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Tarkistusluonnos 6250 === REGI/6250 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 02 02 77 41
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Varaus

Yhteensä 400 000 200 000 400 000 200 000

Nimike:
Pilottihanke – Pakolais- ja vastaanottajayhteisöjen välisen kulinaarisen vaihdon tukeminen Euroopan 
reuna-alueilla sijaitsevissa kylissä ja pienissä kaupungeissa

Selvitysosa:
Lisää:

Pilottihankkeen tavoitteena on käsitellä pakolaisten tehokasta kotouttamista, joka on ratkaisevan tärkeää 
alueellisen kehityksen kannalta. Se tekee näin tarjoamalla kotouttamispuitteet pakolaisille ja 
vastaanottaville yhteisöille vertaisoppimisen kautta tapahtuvan kulinaarisen vaihdon avulla EU:n 
periferiassa.
Kulttuurienvälisellä vaihdolla voidaan edistää uusien tulokkaiden integroitumista ja lieventää 
vastaanottavan yhteisön ongelmia. Monet nykyiset toimet kuitenkin houkuttelevat pääasiassa nuoria, 
koulutettuja ja monikielisiä osallistujia ja keskittyvät suuriin kaupunkiympäristöihin. Ruokaohjeiden 
vaihdon, ruoanvalmistuskurssien ja kotona tehtyjen aterioiden avulla voidaan mahdollistaa monien 
ihmisten suora vuorovaikutus, mukaan lukien naiset, ikääntyneet, vähemmän koulutetut ja yksikieliset 
ihmiset, ja tarjota pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille suoria, konkreettisia ja herkullisia etuja. 
Kansalaisjärjestöt ovat edistäneet useissa suurissa kaupungeissa pieniä yhteisiä keittiöitä, pakolaisten 
ruoanvalmistusfestivaaleja ja reseptien vaihtoa.
Toiminnan edistäminen varsinkin tulkkien avulla on tärkeää, jotta tällainen vaihto voi toteutua 
pienemmillä ja syrjäisemmillä alueilla, jotka joskus vastaanottavat nopeasti suuria pakolaisyhteisöjä. 
Tämä pilottihanke on kipeimmin tarpeen suhteellisen eristyneissä paikoissa jäsenvaltioissa, joissa on ollut 
paljon maahantulijoita. Se on kuitenkin mahdollisesti omavarainen, sen mittakaavaa voidaan muuttaa, ja 
se on toistettavissa muiden puutteiden korjaamiseksi.
Siksi vaikutusten, hyötyjen ja haasteiden huolellisen arvioinnin olisi oltava osa alkuvaiheen 
käyttöönottoa.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Eurooppaan saapuneiden pakolaisten vuosien 2015/2016 huipun jälkeen huomio on nyt siirtynyt kohti 
maahanmuuttajien tehokasta integroimista heidän uusiin yhteiskuntiinsa. Vaikka muuttoliikepolitiikka onkin 
edelleen jäsenvaltioiden vastuulla, keskus- ja paikallisviranomaiset tunnustavat, että kotouttamisen on 
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tapahduttava siellä, missä ihmiset asuvat, ja heidän työpaikoillaan, asuinalueillaan sekä kouluissa, joita 
heidän lapsensa käyvät. Kaikkien muuttoliiketilastojen takana on ihmisiä tai perheitä, jotka aloittavat uuden 
elämän uudessa paikassa.

Lähde: OECD – Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees

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

Tarkistusluonnos 6251 === REGI/6251 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, Aluekehitysvaliokunta

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

Momentti 04 02 64 — Nuorisotyöllisyysaloite

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus

Yhteensä 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

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

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

Tarkistusluonnos 6252 === REGI/6252 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 06 02 77 25
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke – Itsenäisten ajoneuvojen älykäs kaupunkiliikenne

Selvitysosa:
Lisää:

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Euroopan unionin kaupunkien olisi otettava laajamittaisesti käyttöön 
itseohjautuvat ja ilman kuljettajaa toimivat sähköautot ja edistettävä niiden avulla entistä parempaa ja 
vihreää kaupunkiliikennettä kansalaistensa, turistien, muiden asiaankuuluvien sidosryhmien ja 
ympäristön hyväksi. Tällä pilottihankkeella on tarkoitus toteuttaa joukko yhdennettyjä toimenpiteitä 
vähintään 10 kaupungissa (pilottikaupungeissa), joiden koko vaihtelee, jotka sijaitsevat EU:n eri 
jäsenvaltioissa ja jotka käsittävät ruuhkaisia kaupunkikeskuksia ja keskeisiä asuinalueita, 
matkailukohteita, linnoja, temaattisia huvipuistoja ja lomakeskuksia, lentoasemia, koulutuslaitosten 
kampuksia, suuria sairaaloita ja niin edelleen. Hankkeessa otetaan huomioon asianmukainen 
maantieteellinen tasapaino eri puolilla EU:n jäsenvaltioita (pohjoinen, etelä, itä, länsi, keskiosa) 
sijaitsevien kaupunkien välillä, vauraampien ja köyhempien kaupunkien välillä sekä merkittävämpien tai 
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pienten ja keskikokoisten kaupunkien välillä. Tarkastelemme niitä, joilla on vahva poliittinen tahto, 
pätevä hallinto ja ja teknistä valmiutta testata näitä autonomisia ajoneuvoja ja muokata tulevaa aloitetta, 
jolla pilottivaihe siirretään yhteisön tasolle.
Hankkeessa yhdistetään integroidulla tavalla sellaisten pienten yhdyskuljetuksiin käytettävien itsenäisten 
sähköbussien hankinta, joihin mahtuu 15 matkustajaa, ja siinä otetaan huomioon vammaisten 
henkilöiden esteettömyys, millä tarjotaan entistä enemmän entistä tehokkaampaa ja älykästä liikkuvuutta 
pilottikaupungeissa ja yksityisesti.
Näissä yhdyskuljetusajoneuvoissa käytetään tietoja, jotka saadaan Lidar-sensoreista ja kameroista, sekä 
GPS-RTK-, IMU- ja matkanmittaustietoja, jotka yhdistetään ja tulkitaan syväoppimisohjelmien, tekoälyn 
ja huippunopean liitettävyyden avulla.
Hankintaa täydennetään intensiivisillä valistuskampanjoilla, joita mainostetaan sosiaalisen median 
kanavien kautta kaupungintaloissa, kouluissa, yliopistoissa, matkailutiedotuskeskuksissa, 
asuntoyhdistyksissä, ammattiliitoissa ja niin edelleen. Näiden kampanjoiden tavoitteena on kehittää 
vahva kaupunkiajattelutapa, joka on suunnattu julkisesti tämän vaihtoehtoisen liikennemallin käyttöön, 
ja lisätä vihreän liikkuvuuden merkitystä Euroopan kaupunkiympäristössä. Samalla tuodaan näkyvästi 
esiin Euroopan komission antama taloudellinen tuki. Kun hanke on päättynyt, saatujen kokemusten 
avulla laaditaan opas, joka julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Sitä levitetään sopivia virallisia 
kanavia käyttäen (esimerkiksi kuntayhtymät EU:n jäsenvaltioissa, paikallishallintojen kattoverkostot, 
matkailukohteet, liikennealan järjestöt). Julkiset tapahtumat (kuten lehdistötilaisuudet) ja käytännön 
esittelyt järjestetään Euroopan parlamentissa, alueiden komiteassa tai Euroopan komissiossa ja kaikissa 
pilottikaupungeissa.
Yhdyskuljetuksissa käytetään älykkäitä toimintoja (kuten älynäyttöjä), joissa esitetään tiedot matkasta, 
määränpäästä ja hiilijalanjäljestä sekä tietämystä lisäävä sanoma, joka koskee vihreässä 
kaupunkiympäristössä asumisen tärkeyttä. Ne mittaavat ilman laatua reaaliaikaisesti antureilla ja 
tiedottavat saapumisestaan/lähdöstään asemilla ääniviesteillä ja näytössä esitettävillä digitaalisilla 
viesteillä. Niissä tarjotaan matkustajille ilmaiseksi Wi-Fi-yhteys. Pilottihankkeen aikana yhteyskuljetukset 
ovat kansalaisille maksuttomia. Niiden optimaalisen toiminnan edellyttämät toimintakustannukset 
katetaan hankkeilla ja takuilla, joita sukkuloiden julkista hankintaa koskevan tarjouskilpailun voittanut 
yritys tarjoaa.
Toinen keskeinen argumentti on, että tämänkaltainen pilottihanke konkreettisten tulosten avulla luo 
skaalautuvan mallin, jota voitaisiin laajentaa sellaisten eri puolilla EU:ta sijaitsevien kaupunkien tasolla, 
joilla on erilaisia ja erityisiä liikkuvuustarpeita. Sen tulokset auttavat kuntia ja muita asianomaisia 
sidosryhmiä (mukaan luettuina yksityiset toimijat) valmistelemaan tulevia liikkuvuushankkeitaan, joita 
Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden hallitukset voisivat rahoittaa tulevalla kaudella (2021–2024) 
alueellisten toimintaohjelmien ja muiden EU:n koheesiopolitiikkaa tukevien ohjelmien kautta. Ne tulevat 
tietoisemmiksi kustannuksista, turvallisuudesta ja turvallisuusvaatimuksista, logistiikasta, 
ylläpitokustannuksista ja kohtuuhintaisuudesta. Kaupungit voisivat mukauttaa ja tehdä uusia paikallisia 
päätöksiä tai politiikkatoimia, jotka koskevat älykästä kaupunkiliikennettä, ja korostaa näin, että on 
tärkeää käyttää integroituja kaupunkien vaihtoehtoisia liikennemuotoja, liikkuvuutta palveluna sekä 
ympäristöystävällisiä ajoneuvokantoja tehokkaasti ja turvallisesti asianmukaiseen kaupunkiympäristöön 
mukautettuina.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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Perustelut:
Paikallishallintojen käyttämät itsenäiset ajoneuvot (AutoV) tarjoavat enemmän kuin pelkästään kestävän 
ratkaisun kaupunkiliikenteeseen. Ne ovat myös paras ihmisten laajassa mittakaavassa omaksuma teknologia. 
Kun toimintoa hallinnoi viranomainen, johon kansalaiset luottavat, ratkaisu antaa mahdollisuuden testata ja 
laajentaa ihmisten ja tekniikan rinnakkaiseloa kaupungeissa. Tämä koskee paitsi käyttöön otettavaa eettistä 
säännöstöä, myös julkisen politiikan huomioon ottamista kaupunkielämässä, ja itsenäisten ajoneuvojen 
käyttöönotto parantaa paikallisia älykkäitä strategioita.

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

Tarkistusluonnos 6253 === REGI/6253 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 09 05 77 11
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Valmistelutoimi – Alhaalta ylös suuntautuva politiikan kehittäminen EU:n kulttuurin ja hyvinvoinnin 
alalla

Selvitysosa:
Lisää:

Vuonna 2018 EU hyväksyi kulttuuria koskevan uuden Euroopan toimintasuunnitelman, jossa kehitettiin 
edelleen kulttuuria globaalistuvassa maailmassa koskevan Euroopan toimintasuunnitelman 
soveltamisalaa (2007). Uudessa ohjelmassa vahvistetaan, että kulttuuriala ja luovat toimialat vahvistavat 
eurooppalaista identiteettiä, niiden avulla voidaan parantaa elämää, muuttaa yhteisöjä, luoda työpaikkoja 
ja kasvua sekä tuoda heijastusvaikutuksia myös muille aloille. Yhtenä uuden toimintaohjelman kolmesta 
strategisesta tavoitteesta on kulttuurin ja kulttuurisen monimuotoisuuden valjastaminen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen tukemalla kulttuurista osallistumista, taiteilijoiden 
liikkuvuutta sekä kulttuuriperinnön suojelua.
Asiakirjassa kehotetaan tutkimaan kulttuurin monialaisia vaikutuksia, jotta voidaan arvioida vaikutuksia 
eri aloilla, terveys ja hyvinvointi mukaan luettuina.
Kulttuurin saatavuus ja osallistuminen kulttuurielämään edistävät yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia, 
demokraattista tietoisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta esimerkiksi niin, että ollaan 
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja osallistutaan kansalaistoimintaan. Digitalisaatiosta, 
ikääntymisestä ja kulttuurisesti monimuotoisista yhteiskunnista johtuvan käyttäjien käyttäytymisen 
muuttaminen edellyttää erilaisten yleisöjen parempaa ymmärtämistä. Tarvitaan vahvempaa 
lähestymistapaa tiettyjen ryhmien, kuten nuorten, ikääntyneiden, vammaisten, 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja köyhyydessä tai aineellisessa puutteessa elävien ihmisten, 
etujen ja tarpeiden huomioon ottamiseksi. Digitaaliteknologiat ovat voimavara, joka mahdollistaa 
yleisöpohjan kehittämisen ja innovatiiviset osallistumismenetelmät. Muiden alojen kanssa (esimerkiksi 
koulutus, sosiaalihuolto, terveydenhuolto, tiede ja teknologia sekä alue- ja kaupunkikehitys) tehtävällä 
monialaisella yhteistyöllä on merkittävä vaikutus yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointiin. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä kulttuurin rooliin paikallistasolla, arkkitehtuurin ja elinympäristön laatuun 
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sekä kulttuurivetoisiin sosiaalisiin innovaatioihin, jotka edistävät kaupunkien ja alueiden kehitystä 
kaikkialla EU:ssa.
Tavoitteet: Kokemusten ja menestystarinoiden vaihtaminen auttaa parhaiden käytäntöjen 
tunnistamisessa. Synergioita voitaisiin luoda rakennerahastojen, EU:n kaupunkiagendan ja sen uuden 
kulttuuria ja kulttuuriperintöä koskevan kumppanuuden sekä YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
kulttuurivetoista alueellista tuottavuutta ja hyvinvointia koskevan OECD:n hankkeen kanssa.
Ehdotetun pilottihankkeen tuen kohteina ovat
1. kulttuuria ja hyvinvointia koskeva tutkimus;
2. monialainen ja Euroopan laajuinen yhteistyö, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa, pilottihankkeita ja 
poliittisia suuntaviivoja hyvinvoinnin lisäämiseksi kulttuurin avulla – Euroopan kulttuuri ja hyvinvointi -
ajatushautomo;
3. kokeellinen ruohonjuuritason työ pilottikaupungeissa ympäri Eurooppaa liittyen menetelmiin, toimiin 
ja toimenpiteisiin yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseksi (rakennetun ympäristön laatu, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen tilojen laatu, erityisryhmille, kuten koululaisille, lapsille, vanhuksille ja 
erityistarpeita omaaville ryhmille, tarkoitettujen palvelujen laatu ja niin edelleen);
4. toimintapolitiikan ja poliittisten suuntaviivojen laatiminen kaupungeille, instituutioille ja 
kulttuuritoimijoille kulttuurin tehokkaasta käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi;
5. tietämyksen jakaminen, keskeisten toimijoiden tietoisuuden ja valmiuksien lisääminen, jotta he voivat 
käyttää kulttuuria hyvinvoinnin edistämiseen – paikalliset työpajat Euroopan eri kaupungeissa sekä laaja 
kulttuuri- ja hyvinvointifoorumi.

Oikeusperusta:
Lisää:

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Kulttuurin saatavuus ja osallistuminen kulttuurielämään edistävät yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia, 
demokraattista tietoisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta esimerkiksi niin, että ollaan vuorovaikutuksessa 
muiden ihmisten kanssa ja osallistutaan kansalaistoimintaan. Digitalisaatiosta, ikääntymisestä ja 
kulttuurisesti monimuotoisista yhteiskunnista johtuva käyttäjien käyttäytymisen muuttaminen edellyttää 
erilaisten yleisöjen parempaa ymmärtämistä. Tarvitaan vahvempaa lähestymistapaa tiettyjen ryhmien, kuten 
nuorten, ikääntyneiden, vammaisten, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja köyhyydessä tai aineellisessa 
puutteessa elävien ihmisten, etujen ja tarpeiden huomioon ottamiseksi.

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

Tarkistusluonnos 6257 === REGI/6257 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Alamomentti 10 02 77 04 — Pilottihanke – Olemassa olevia rakennuksia maanjäristyksen varalta 
vahvistavat ja energiatehokkuutta parantavat integroidut tekniikat

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus

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

Perustelut:
Nykyisten rakennusten kunnostaminen on EU:n jäsenvaltioiden päätavoite.

Tätä varten olisi laadittava toimintasuunnitelma olemassa olevan rakennuskannan uudistamiseksi ja 
nykyaikaistamiseksi.

Ei ole kuitenkaan lainkaan helppoa määritellä kestäviä kunnostustekniikoita, joiden avulla voidaan parantaa 
seismistä kestävyyttä ja energiatehokkuutta. Tarvitaan ehdottomasti uusia ja ajantasaistettuja tutkimuksia ja 
tuloksia.

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

Tarkistusluonnos 6254 === REGI/6254 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Momentti 13 01 01 — Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja 
kaupunkipolitiikan toimintalohkossa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus

Yhteensä 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

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

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

Tarkistusluonnos 6255 === REGI/6255 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Alamomentti 13 01 02 01 — Ulkopuolinen henkilöstö

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus
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Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

Yhteensä 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

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

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

Tarkistusluonnos 6256 === REGI/6256 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Momentti 13 01 03 — Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan 
toimintalohkossa

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus

Yhteensä 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

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

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

Tarkistusluonnos 6258 === REGI/6258 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 26
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Varaus

Yhteensä 500 000 500 000 500 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Valmiuksien parantaminen ilmastokestävyyden varmistamiseksi koheesiopolitiikassa

Selvitysosa:
Lisää:

Koheesiopolitiikan odotetaan edistävän ilmastonsuojelua enemmän kuin koskaan, ja sen vuoksi komissio 
on ehdottanut vuonna 2010 alkavalle seuraavalle rahoituskaudelle säännöksiä 
infrastruktuurihankkeiden ilmastokestävyyden varmistamiseksi. Vaikka ilmastoa koskeva arviointi on jo 
aiemmin otettu huomioon suurhankkeiden arvioinnissa, ilmastokestävyyden varmistamisen 
valtavirtaistaminen edellyttää virtaviivaista ja kohdennettua lähestymistapaa, ja se edellyttää 
asianomaisilta toimijoilta koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon liittyvää erityisasiantuntemusta ja -
valmiuksia, mikä koskee erityisesti hallintoviranomaisia ja seurantakomiteoita (kaikki kumppanit 
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mukaan luettuina). Sen välttämiseksi, että ilmastokestävyyden varmistaminen toteutetaan vain rasti 
ruutuun -periaatteella, sen yhteydessä olisi sen sijaan otettava huomioon pitkän aikavälin rakennemuutos 
ja talouksiemme siirtymä. Sen vuoksi on tarpeen kehittää asianomaisten toimijoiden valmiuksia ja 
tietämystä, jotta ilmastokestävyyden varmistaminen toteutetaan tehokkaasti jo tulevan rahoituskauden 
alusta lähtien.
Pilottihankkeella pyritään kehittämään ilmastokestävyyden varmistamiseen liittyviä 
hallintoviranomaisten ja seurantakomiteoiden valmiuksia. Se myös lisää tietoisuutta tarpeesta ottaa 
ilmasto huomioon suunnittelussa ja investointipäätöksissä ja se edistää koheesiopolitiikan rahoituksen 
sisällyttämistä pitkän aikavälin päästövähennyspolkuihin ja kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien toteuttamista. Pitkällä aikavälillä hanketta voitaisiin kehittää edelleen välineeksi, 
jolla ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellyttämää rahoitus mukautetaan EU:n varoista mahdollisesti 
saataviin määrärahoihin. Pilottihanketta voidaan käyttää myös julkisuustoimintaan, jolla osoitetaan 
koheesiopolitiikan merkitys ilmastonsuojelun kannalta.
Ehdotetaan seuraavia toimia:
– sellaisten hallintoviranomaisten ja seurantakomiteoiden edustajista koostuvan ryhmän perustaminen, 
joilla on jo kokemusta ilmastokestävyyden varmistamisen välineiden käyttämisestä tai jotka käsittelevät 
ilmastokestävyyden varmistamista lähitulevaisuudessa, ja energia- ja ilmastonsuojeluviranomaisten 
(osallistujat) ottaminen mukaan tähän. Olisi hyödynnettävä jo olemassa olevia Euroopan komission 
käytettävissä olevia välineitä ja verkostoja sellaisten koulutustapahtumien järjestämiseksi, jotka koskevat 
rakenne- ja koheesiorahastojen hallinnoinnista vastaavia kansallisia ja alueellisia viranomaisia.
– osallistujia koskevan prosessin järjestäminen (esimerkiksi työpajojen avulla), mahdollisesti yhteistyössä 
tiedeyhteisön ja konsulttiyritysten asiantuntijoiden kanssa, (esimerkiksi Euroopan komission ehdottaman) 
ilmastokestävyyden varmistamismekanismin testaamiseksi, kokemusten hankkimiseksi ja niiden 
sovellettavuuden, tehokkuuden ja mahdollisten parantamismahdollisuuksien selvittämiseksi;
– prosessin hyödyntäminen, sen tulosten levittäminen ja ehdotus mekanismeista, joilla lisätään kaikkien 
koheesiopolitiikan alan infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen osallistuvien toimijoiden valmiuksia;
– poliittiset suositukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että ilmastokestävyyden varmistaminen on 
tehokas väline koheesiopolitiikan ohjelmien täytäntöönpanossa (esimerkiksi verkkokoulutustyökalujen 
ilmastokestävyyden varmistaminen).

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Ilmastonmuutoksen torjunta kuuluu EU:n tärkeimpiin painopisteisiin ja edellyttää toimia kaikilla aloilla. 
Lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden lisäksi ilmastonsuojelu on vahvistettava horisontaaliseksi 
periaatteeksi, joka on otettava huomioon kaikessa unionin päätöksenteossa ja jonka tukena on 
ilmastokestävyyden varmistamismekanismi. Sen tehokas täytäntöönpano edellyttää asianomaisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämistä.

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

Tarkistusluonnos 6259 === REGI/6259 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 27
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Nimike:
Pilottihanke – Kaupunkeja koskevien kumppanuuksien edistäminen maailmanlaajuisesti Yhdistyneiden 
kansakuntien uuden kaupunkikehitysohjelman täytäntöönpanoa varten painottaen erityisesti yhteistyötä 
kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä ja politiikkatoimissa sekä ilmanlaatua, energiasiirtymää ja 
muuttajien ja pakolaisten kotouttamista koskevissa kysymyksissä

Selvitysosa:
Lisää:

EU:n kaupunkikehityspolitiikassa ja kaupunkipolitiikkaa koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä ollaan 
siirtymässä esimerkiksi älykkäisiin kaupunkeihin, jätehuoltoon ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. 
Muita aiheita on näytön perusteella tutkittu paljon vähemmän. Näin ollen pilottihankkeen ja 
valmistelutoimen tarkoituksena on testata kansainvälistä kokemusta ja ymmärtää parhaita käytäntöjä, 
jotka koskevat neljää kestävän kaupunkikehityksen aihetta, jotka ovat suhteellisen laiminlyötyjä mutta 
kuitenkin ratkaisevan tärkeitä kaupunkien elämänlaadun kannalta EU:ssa ja sen ulkopuolella. Nämä 
ovat aiheita, joista eri puolilla maailmaa sijaitsevilla kaupungeilla, myös vähemmän vauraissa maissa, on 
tarjota paljon kokemusta EU:n kaupungeille. Hyvin tärkeä ala on esimerkiksi kiertotalous, josta EU:n 
kaupungit voivat oppia paljon EU:n ulkopuolisilta kaupungeilta. Entinen komission jäsen Janez 
Potocnik, joka on nyt UNEPin kansainvälisen resurssipaneelin yhteispuheenjohtaja, on todennut, että 
siirtyminen kiertotalouteen ei ole ainoastaan tarpeellista vaan myös välttämätöntä. Siksi tämä on yksi 
niistä neljästä keskeisestä alasta, joilla on testattava uusia käytäntöjä kansainvälisen kokemuksen 
pohjalta, mikä puolestaan voi toimia demonstraationa koheesiopolitiikkaan liittyvissä EU:n tulevissa 
kaupunkikehitysohjelmissa. Tämän yhteistyön onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää, että siihen 
osallistuvat EU:ssa ja sen ulkopuolella toimivat sidosryhmät, erityisesti tiedeyhteisö ja yksityinen sektori.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Kun YK:n uusi kaupunkikehitysohjelma hyväksyttiin Quitossa lokakuussa 2016, EU sitoutui vapaaehtoisesti 
toteuttamaan uuden kaupunkikehitysohjelman kaupunkeja koskevan EU:n toimintaohjelman avulla ja 
edistämään kaupunkien kestävää kehitystä koskevaa yhteistyötä. EU:n toimista tähän mennessä saadut 
kokemukset osoittavat, että kaupunkeja koskevien ohjelmien pääteemoja on laiminlyöty. Pilottihankkeen ja 
valmistelutoimen avulla on tarkoitus käynnistää neljä tällaista teemaa, joilla parannetaan EU:n ja EU:n 
ulkopuolisten kaupunkien politiikkaa ja tiedotetaan kaupunkien tulevasta yhteistyöstä.

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

Tarkistusluonnos 6260 === REGI/6260 ===
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jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 28
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Nimike:
Pilottihanke – EU:n ja Latinalaisen Amerikan aluekehitysyhteistyö ja innovointi aluetasolla

Selvitysosa:
Lisää:

Toimella edistetään yhteistyötä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden sekä alueellisten 
innovointialan järjestöjen kanssa alueellisella tasolla ja rajat ylittävien kehitysstrategioiden alalla.
Pohjana käytetään EU:n koheesiopolitiikasta saatuja kokemuksia, aiempia aloitteita älykkään 
erikoistumisen alalla sekä rajat ylittävää yhteistyötä. Yhteisesti sovitun aiesopimuksen jälkeen on aika 
aloittaa yhteistyöohjelma. Toimen keskeisenä tavoitteena on kouluttaa kansallisia, alueellisia ja 
paikallisia toimijoita, edistää vuoropuhelua EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden ja alueiden välillä 
sekä edistää yritysten, tutkimusalan ja kansalaisyhteiskunnan yhteisöjen välistä vaihtoa. Tämä auttaisi 
kehittämään kumppanimaiden organisatorisia ja hallinnollisia valmiuksia taloudellisen muutoksen ja 
monipuolistamisen edistämiseksi vähemmän kehittyneillä alueilla ja rajaseuduilla.

Oikeusperusta:
Lisää:

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Toimella vahvistetaan EU:n ja Latinalaisen Amerikan kumppanimaiden välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä sekä 
edistetään tasapainoista aluekehitystä ja sosioekonomista yhteenkuuluvuutta, älykästä erikoistumista ja 
innovointia alueellisella tasolla sekä vahvistetaan alueellisia yhdentymisprosesseja. Se edistää EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan uuden strategian täytäntöönpanoa.

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

Tarkistusluonnos 6261 === REGI/6261 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 29
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 29 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Varaus
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Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä
Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut

Yhteensä 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Nimike:
Valmistelutoimi – Adrian- ja Joonianmeren alueen yliopistojen, alueiden, kauppakamarien ja kuntien 
Adrian- ja Joonianmeren verkosto (AIE–NURECC) – oheistoimet

Selvitysosa:
Lisää:

Ehdotettu hanke jatkuu valmistelutoimena seuraten pilottihankkeen onnistumista budjettikohdassa 
"Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (EUSAIR) – koko alueelle todellista lisäarvoa 
tuovien aloitteiden ja hankkeiden tuottaminen ja valmistelu".
Adrian- ja Joonianmeren alueen yliopistojen, alueiden, kauppakamarien ja kaupunkien verkko (AU-
NURECC-aloite) ehdotti aloitetta, johon osallistuvat Adrian- ja Joonianmeren alueen keskeiset 
sidosryhmät, jotka ovat yhdistäneet voimansa tukeakseen Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan 
Euroopan unionin strategian (EUSAIR) toteuttamista, lisätäkseen EUSAIRin tärkeimpien tavoitteiden 
toteuttamista alueellisella ja paikallisella tasolla sekä edistääkseen toimintasuunnitelman asianmukaista 
täytäntöönpanoa.
AI-NURECC-aloitetta koordinoi CPMR, jota tukee neljän alan kumppania: Adrian- ja Joonianmeren 
Euroregio-alue (AIE), Adrian- ja Joonianmeren alueen kaupunkien foorumi (FAIC), Adrian- ja 
Joonianmeren kauppakamarien foorumi sekä UniAdrion.
Nykyinen AIR-NURECC-aloite on voimassa 18 kuukautta (se päättyy syksyllä 2018), ja sidosryhmiltä ja 
osallistujilta saatu palaute osoittaa, että tarvitaan toinen, laajennettu aloite.
AI-NURECC-aloitteeseen liittyvien oheistoimien kesto voi olla 36 kuukautta (lokakuusta 2019 
lokakuuhun 2022).
AI-NURECC-aloitteen oheistoimien tavoitteena on 
parantaa Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan Euroopan unionin strategian keskeisiä tavoitteita ja 
mahdollisuuksia alue- ja paikallisviranomaisten tasolla ja edistää tehokasta osallistavaa ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa;
edistää kestävää matkailua keskittyen TSG 4:n kahdeksaan ensisijaiseen toimeen, jotka perustuvat 
EUASAIRin kansallisia matkailustrategioita käsittelevään kertomukseen EUASAIR-
toimintasuunnitelmaan liittyvistä yhteisistä prioriteeteista ja toimista – IV pilari: "kestävä matkailu", 
tukea toimien toteuttamista yhteistyössä TSG 4:n jäsenten kanssa; 
edistää eri toimijoiden välistä verkottumista ja yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin edustajien ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien välillä, jotta voidaan
edistää EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen politiikan koordinointia kiertotalouden 
kehittämiseksi;
käsitellä Adrianmeren ja Joonianmeren alueiden erityisiä alueellisia haasteita (vuoristo-, saari- ja 
harvaan asutut alueet), yhdistää EUSAIR uuteen alueelliseen asialistaan ja antaa alueellista tukea 
erityisiin alueellisiin haasteisiin (olemassa olevat foorumit, haasteellisten alueiden nuoret) vuoropuhelun 
käynnistämiseksi;
lisätä nuorten, opiskelijoiden ja virkamiesten taitoja ja tietämystä, myös alueellisesti haasteellisissa 
paikoissa asuvien osalta; 
edistää EUSARin useita eri pilareita käsittäviä aiheita: "tutkimus ja innovointi", "pk-yritysten 
kehittäminen" ja "valmiuksien parantaminen. Näin ollen tuetaan yrittäjyyttä, monikansallisia klustereita 
ja digitaalisen innovoinnin keskittymien toimintaa Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan Euroopan 
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unionin strategian (EUSAIR) yhteydessä sekä edistetään olemassa olevien RIS3-foorumien levittämistä ja 
lujittamista ja tarvittaessa uusien foorumien kehittämistä.
mahdollistaa synergiavaikutukset Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevan Euroopan unionin 
strategiasta tehdyn sopimuksen kanssa;
edistää synergiavaikutuksia muiden aloitteiden (WestMED, BLUEMED,) ja/tai muiden 
makroaluestrategioiden (EUSDR, Itämeri-strategia, EUSALP) kanssa.
AI-NURECC-aloitteen oheistoimien kohderyhmät ovat seuraavat:
alue- ja paikallishallinnon toimijat;
yliopistot, ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen laitokset, opiskelijat ja opiskelijajärjestöt;
nuoret sekä nuoret työttömät;
alueelliset ja/tai paikalliset kehitysvirastot;
kauppakamarit;
pienet ja keskisuuret yritykset;
luovat alat ja kulttuuriteollisuus;
yksityiset sijoittajat;
saari-, maaseutu- ja vuoristoyhteisöt sekä -verkostot.
AI-NURECC-aloitteen oheistoimien kohteita ovat:
AIR-NURECC:n koulutusseminaarien järjestäminen keskittyen eri aihealueisiin ja monialaisiin 
kysymyksiin (kestävä matkailu, sininen kasvu, pk-yritysten kehittäminen, tutkimus ja kehittäminen ja niin 
edelleen);
RIS3-strategiat, innovointi sekä pk-yritysten kehittämiseen liittyvät kysymykset strategian yhteydessä;
AIR-NURECC SCHOLARSHIP FUND -rahaston perustaminen (6 kuukauden pituinen ilmainen 
harjoittelujakso innovatiivisessa tekoäly-yrityksessä);
Erityistutkimusten laatiminen (esimerkiksi siitä, miten voidaan vastata haasteisiin, jotka vaikuttavat 
tekoälyn kehitykseen kestävän risteilymatkailun, läntisten merellisten silkkiteiden, EUSAIRin saarten 
indikaattorien ja tiedonkeruun kehittämisessä ja niin edelleen).
AI-NURECC-aloitteen oheistoimien alueellinen soveltamisala on
EUSAIR-makroalue;
Toimet olisi mahdollisuuksien mukaan kohdennettava ja/tai pantava täytäntöön Adrian- ja Joonianmeren 
alueilla, joilla on erityisiä haasteita (esim. vuoret, saaret ja harvaan asutut alueet).
Niiden toimintojen vuoksi, joita AU-NURECC Initiative -aloitteen oheistoimilla pyritään toteuttamaan, 
AI-NURECC-aloitteessa mukana olevien kumppaneiden lisäksi hankkeeseen osallistuvat kumppanit 
osallistuvat myös erityistoimien toteuttamiseen.

Oikeusperusta:
Lisää:

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.



15

Perustelut:
Nykyisen AI-NURECC-aloitteen toimien sidosryhmien ja osallistujien palaute osoittaa, että tarvitaan toinen 
laajennettu ja entistä osallistavampi aloite. Niiden toimintojen vuoksi, joita AI-NURECC Initiative -aloitteen 
oheistoimilla pyritään toteuttamaan, AI-NURECC-aloitteessa mukana olevien kumppaneiden lisäksi 
hankkeeseen osallistuvat kumppanit osallistuvat myös erityistoimien toteuttamiseen.

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

Tarkistusluonnos 6262 === REGI/6262 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 30
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Varaus

Yhteensä 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Nimike:
Valmistelutoimi – Älykäs paikallishallinto, jossa hyödynnetään esineiden internetiä, tekoälyä, 
virtuaalitodellisuutta ja koneoppimisen välineitä, jotta päästään lähemmäs kansalaisia.

Selvitysosa:
Lisää:

Innovaation ja yhteiskunnan kehittämisen keskus (CIIC) on sosiaalisen innovoinnin, viestinnän, 
tutkimuksen ja tunnetuksitekemisen väline, ja se on myös paikka keskustelulle sekä tiedon tarjoamiseksi 
kansalaisille yleisölle ja asiantuntijoille eri aloilla. CIIC:stä on myös tarkoitus tehdä pysyvä laboratorio, 
jossa kehitetään ja testataan kaupunkien toimijoiden yhteistyön eri muotoja, jotta voidaan tukea 
osallistavia käytäntöjä ja edistää keskustelua kaupunkien innovointihankkeista. Keskus hallinnoi 
analysointiprosesseja ja kehittää pilottihankkeita yhteisöä varten, ja sen tavoitteena on ratkaista 
kaupunkien polttavat ongelmat ja suunnitella tulevia hankkeita, jotta voidaan tunnistaa kaupungin 
nykyiseen dynamiikkaan liittyviä täydentäviä toimintoja. Yksi innovaation ja yhteiskunnan kehittämisen 
keskuksen erityispiirteistä on, että se käyttää Euroopan komission suosittelemaa avointen kokousten ja 
menetelmien organisointia ja tehokasta järjestämistä käyttämällä helix quadruple -mallia (analyysien 
kohteiden käsittelyyn osallistuu julkishallinnon, tiedemaailman ja liike-elämän sekä kansalaisjärjestöjen 
edustajia) tai jopa helix quintuple -mallia ottamalla helix quadruplen ohella mukaan myös kansalaiset – 
he hyötyvät suoraan toimista, joilla pyritään parantamaan elämänlaatua kaupungeissa. Keskus koordinoi 
ja ohjaa osallistavan hallinnon monimutkaisia verkostoja.
Pilottihankkeen vahvuutena on se, että korostetaan kansalaisten aktiivista toimintaa suhteessa 
paikallishallintoon ja korostetaan heidän päätöksentekoon osallistumisensa merkitystä.

Oikeusperusta:
Lisää:

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.
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Perustelut:
Teknologialla on tarkoitus helpottaa kansalaisten yhteyksiä julkishallintoon. Sen vuoksi olisi otettava 
käyttöön politiikka, jonka tarkoituksena on rahoittaa kuntien käyttämiä paikallisia innovaatioratkaisuja. 
Rahoituksella olisi autettava kaupunkeja suunnittelemaan paikallisiin tarpeisiin mukautettuja tuotteita 
hyödyntäen markkinoilla saatavilla olevia digitaalisia ratkaisuja, kuten esineiden internetiä, tekoälyä, 
virtuaalitodellisuutta ja koneoppimista. Tulos osoittaa konkreettisesti, miten kansalaiset voivat hyödyntää 
koneita, ja sen avulla voidaan myös luoda paikallisia julkisia palveluita, jotka ovat käytettävissä 24/7.

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

Tarkistusluonnos 6263 === REGI/6263 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 13 03 77 31
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Varaus

Yhteensä 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Nimike:
Valmistelutoimi – Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia (EUSAIR): 
monitasoista hallintoa sekä alueelle lisäarvoa tuovia kumppanuuksia tukevien aloitteiden ja hankkeiden 
tuottaminen ja valmistelu

Selvitysosa:
Lisää:

Tämän valmistelutoimen tavoitteena on järjestää ja kehittää seuraavia:
tehokas monitasohallinto, jonka avulla toteutetaan Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevassa unionin 
strategiassa (EUSAIR) vahvistettuja tavoitteita;
EUSAIR-strategian keskeisten toteuttajien valmiuksien kehittäminen ennakkoedellytyksenä EUSAIRin 
toimintasuunnitelman tehokkaalle täytäntöönpanolle;
sellaisten aloitteiden ja hankkeiden, joilla on todellista makroalueellista arvoa, kehittäminen ja valmistelu 
ja varsinainen toteuttaminen;
tietämystä parantavat aloitteet, kansalaisjärjestöjen sekä paikallis- ja alueviranomaisten välisen 
kumppanuuden tukeminen, kulttuuritapahtumat, koulutusohjelmat ja/tai seminaarit kansalaisille ja 
erityisesti alueen nuorille, jotta voidaan luoda sitoutumista Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaan 
Euroopan unionin strategiaan (EUSAIR), korostaa yhteistä alueellista identiteettiä sekä edistää 
kumppanuutta ja verkostoitumista koko alueella. Näissä ohjelmissa olisi korostettava 
kansalaiskasvatusta, rajat ylittävää yrittäjyyttä, mahdollisuuksia kulttuuritapahtumien järjestämiseen 
sekä hyviä naapuruussuhteita, ja niiden olisi autettava edistämään ehdokasvaltioiden ja mahdollisten 
ehdokasvaltioiden unionin jäsenyyteen johtavaa tehokasta integroitumista unioniin.
Niiden avulla olisi tuettava kansainvälisiä järjestöjä, jotka edustavat alueita, kaupunkeja, 
kauppakamareita, korkeakouluja, portaaliviranomaisia ja muita tahoja, joiden tavoitteena on parantaa 
strategian täytäntöönpanoa.
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Oikeusperusta:
Lisää:

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Alueella on keskeinen asema maantieteellisen jatkuvuuden vahvistamisessa Euroopassa.

EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren aluetta varten olisi toteutettava hyödyntämällä kaikkia käytettävissä 
olevia rahoitusvaroja, joita saadaan Euroopan unionilta, sen jäsenvaltioilta ja muilta rannikkovaltioilta sekä 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta, ja käyttämällä yksityistä pääomaa. Strategian onnistunut täytäntöönpano 
edellyttää paikallisten ja alueellisten sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen välisiä kumppanuuksia.

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

Tarkistusluonnos 6264 === REGI/6264 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Momentti 13 08 01 — Rakenneuudistusten tukiohjelma – Otsakkeesta 1 b (ESR, EAKR ja koheesiorahasto) 
siirretty operatiivinen tekninen apu

Muutetaan määrät seuraavasti:
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

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
Varaus

Yhteensä 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

Perustelut:
Palautetaan talousarvioesitys (TE).

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

Tarkistusluonnos 6265 === REGI/6265 ===

jonka on jättänyt käsiteltäväksi Younous Omarjee, esittelijä, Aluekehitysvaliokunta

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

Lisätään: 32 02 77 16
Talousarvio 2019 Esitys talousarvioksi 2020 neuvoston kanta 2020 Ero Uusi määrä

Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut Maksusitoumu

kset Maksut Maksusitoumu
kset Maksut

32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Varaus

Yhteensä 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Nimike:
Valmistelutoimi – EU:ssa ja sen ulkopuolella sijaitsevien kylien välisen ilmastotoimia koskevan yhteistyön 
tiivistäminen kaupunginjohtajien sopimukseen sisällytettävän maaseutuidentiteetin avulla.
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Selvitysosa:
Lisää:

Toimi tuo ainutlaatuisella tavalla kylät ja maaseutualueet ilmastotoiminnan eturintamaan 
maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien sopimuksen muodostamassa uudessa kehyksessä. Toimen avulla 
EU:n kylät ja koko maailman maaseudun viranomaiset, jotka tuntevat ilmastonmuutoksen 
maaseutualueille asettamat haasteet muita paremmin ja jotka ovat vaatineet tekemään kunnianhimoisen 
maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen, voivat yhdistää voimansa ryhtyäkseen johtamaan ponnisteluja 
nollapäästöjen tavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.
EU:n kylät tekevät valmistelutoimen puitteissa tiivistä yhteistyötä EU:ssa ja sen ulkopuolella valmiuksien 
kehittämiseksi yleisesti ja konkreettisemmin kokemusten vaihtamiseksi, kestävää energiaa ja 
ilmastosuunnittelua koskevan tietämyksen ja tietotaidon siirtämiseksi, parhaiden ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja ilmastonmuutoksen hillintää koskevien esimerkkien vaihtamiseksi sekä tietojen 
vaihtamiseksi kestäviä energiainvestointeja tukevista unionin innovatiivisista rahoitusvälineistä.
Toimeen sisältyy kylissä ja maaseutualueilla nykyisin noudatettujen kestävää energiaa ja 
ilmastosuunnittelua koskevien hyvien käytäntöjen arviointi sekä sellaisten innovatiivisten 
kokonaisvaltaisten maaseutustrategioiden kehittäminen, joilla voidaan asianmukaisesti puuttua 
energiansaantiin ja energiaköyhyyteen, ilmastonmuutoksen hillintään, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen sekä maaseutualueiden ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen liittyviin ongelmiin.
Kyseiset strategiat ovat yhdenmukaisia "puhdas planeetta kaikille" -strategian, "puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille" -paketin ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden sekä 
”kestävää energiaa kaikille” -aloitteen tavoitteiden kanssa.
Toimessa kehitetään myös kasvihuonekaasupäästöjen avointa valvontaa, raportointia ja varmentamista 
koskevia suuntaviivoja, jotka ovat Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevassa 
puitesopimuksessa asetettujen vaatimusten mukaisia.

Oikeusperusta:
Lisää:

Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

Perustelut:
Tämän ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:n strategioissa ja säädösehdotuksissa otetaan riittävällä 
tavalla huomioon hiilestä irtautumiseen liittyvät haasteet Euroopan kylissä ja maaseudulla. Ehdotettujen 
toimien avulla EU:n kylät ja maaseutualueet voisivat edistää merkittävästi päästöttömyystavoitteen 
saavuttamista vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginjohtajien maailmanlaajuisen ilmasto- ja 
energiasopimuksen (Global Covenant of Mayors) maaseutuidentiteetin avulla toimella voidaan viedä tätä 
tietoa maaseutualueille EU:n ulkopuolelle ja vaihtaa parhaita käytäntöjä niiden kanssa tavoitteena vahvistaa 
EU:n johtavaa asemaa ilmastonmuutostoimissa.


