
AB\1187716LT.docx PE640.650v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Regioninės plėtros komitetas

2019/2028(BUD)

29.8.2019

BIUDŽETO PAKEITIMAI
2020 biudžetas
(2019/2028(BUD))

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėjas: Younous Omarjee



AB\1187716LT.docx 2/18 PE640.650v01-00

LT

AB



3

Pakeitimo projektas 6250 === REGI/6250 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 02 02 77 41
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Rezervas

Iš viso 400 000 200 000 400 000 200 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Lengviau vykdomi kulinariniai mainai tarp pabėgėlių ir priimančiųjų 
bendruomenių kaimuose ir miesteliuose, esančiuose Europos periferijoje 

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Šiuo bandomuoju projektu siekiama išspręsti regioninei plėtrai itin opią veiksmingos pabėgėlių 
integracijos problemą. Jis bus vykdomas sukuriant integracijos sistemą, t. y. bus vykdomi pabėgėlių ir 
priimančiųjų bendruomenių, esančių Europos periferijose, tarpusavio mokymosi kulinariniai mainai.
Kultūriniai mainai gali skatinti naujai atvykusių asmenų integraciją ir sumažinti priimančiosios 
bendruomenės nerimą. Tačiau daugelis dabartinių pastangų visų pirma pritraukia jaunesnius, 
išsilavinusius ir daugiakalbius dalyvius ir daugiausiai vykdomos dideliuose miestuose. Palengvintas 
keitimasis receptais, maisto ruošimo pamokos arba namie pagamintas maistas gali sudaryti galimybes 
tiesiogiai bendrauti įvairesniems žmonėms, įskaitant moteris, vyresnio amžiaus, mažiau išsilavinusius ir 
vienakalbius žmones, taip pat pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms duoti tiesioginės, 
apčiuopiamos ir skanios naudos. Kai kuriuose dideliuose miestuose nevyriausybinės organizacijos skatina 
nedidelio masto bendras virtuves, pabėgėlių maisto festivalius ir keitimąsi receptais.
Tačiau norint, kad tokie mainai vyktų mažesnėse ir atokesnėse vietovėse, kuriose kartais per trumpą laiką 
apsigyvena didelės pabėgėlių bendruomenės, labai svarbu sudaryti palankesnes sąlygas, visų pirma 
užtikrinti vertėjus. Ši bandomoji programa būtų labiausiai reikalinga palyginti izoliuotose vietovėse tose 
valstybėse narėse, į kurias atvyksta daug naujų žmonių. Tačiau šis bandomasis projektas gali pats save 
išlaikyti ir būti išplėtotas, taip pat gali būti pritaikytas siekiant sumažinti kitas atskirtis.
Todėl pradedant projektą turėtų būti atidžiai įvertintas jo poveikis, privalumai ir problemos.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
„Po 2015–2016 m., kai į Europą atvyko daugiausia pabėgėlių, dabar dėmesys labiau skiriamas veiksmingam 
migrantų integravimui naujose visuomenėse. Nors migracijos politika išlieka nacionaline atsakomybe, 
centrinės ir vietos valdžios institucijos pripažįsta, kad integracija turi būti vykdoma ten, kur žmonės yra – jų 
darbo vietose, gyvenamuosiuose rajonuose ir mokyklose, į kurias jie siunčia savo vaikus. Už visų migracijos 
statistinių duomenų slepiasi žmonės arba šeimos, pradedantys naują gyvenimą naujoje vietoje.“
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Šaltinis: EBPO. Bendradarbiavimas migrantus ir pabėgėlius integruojant vietovėse

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

Pakeitimo projektas 6251 === REGI/6251 ===

Pateikė Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

04 02 64 straipsnis — Jaunimo užimtumo iniciatyva

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas

Iš viso 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

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6252 === REGI/6252 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 06 02 77 25
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Pažangus miesto judumas autonominėmis transporto priemonėmis

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu visos Europos Sąjungos miestai turėtų plačiu mastu įgyvendinti 
autonominių ir (arba) autonominių elektrinių automobilių koncepciją, kuri padės jiems skatinti geresnę ir 
ekologišką judumo miestuose politiką, skirtą piliečiams, turistams, kitoms susijusioms suinteresuotosioms 
šalims ir aplinkai. Įgyvendinant šį bandomąjį projektą numatome, įgyvendinti integruotus veiksmus ne 
mažiau kaip 10 įvairaus dydžio miestų (bandomųjų miestų), skirtingose ES valstybėse narėse, įskaitant 
perpildytus miestų centrus ir svarbiausius rajonus, turistų lankytinas vietas, taip pat tvirtoves, teminius 
pramogų parkus ar kurortus, oro uostus, švietimo centrus, dideles ligonines, ir t. t. Rengiant projektą 
atsižvelgta į tinkamą miestų, esančių įvairiose ES šalyse (šiaurės, pietų, rytų, vakarų ir vidurio), 
geografinę pusiausvyrą, apimančią turtingesnius ir skurdesnius miestus, taip pat daugiau ar mažiau 
svarbius arba mažus ar vidutinius miestus. Tikimės, kad asmenys, turintys tvirtą politinę valią, 
administracinę kompetenciją ir techninius pajėgumus išbandys šias autonomines transporto priemones ir 
ateityje parengs iniciatyvą, pagal kurią šis bandomasis etapas bus pritaikytas visos Bendrijos lygmeniu.
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Pagal šį projektą integruotai derinamas mažų autonominių elektrinių autobusų, galinčių vežti 15 žmonių, 
taip pat neįgaliuosius, įsigijimas; šie autobusai užtikrintų daugiau judumo, taip pat veiksmingesnį ir 
išmanų judumą bandomuosiuose miestuose ir privačiose vietovėse.
Šiuose autobusuose naudojami Lidaro jutiklių, kamerų, GPS RTK, IMU ir odometrų duomenys, kurie 
susiejami ir aiškinami naudojantis išsamaus mokymosi programomis, dirbtiniu intelektu ir sparčiuoju 
ryšiu.
Įsigijimas papildomas intensyviomis švietimo kampanijomis, vykdomomis naudojantis savivaldybių, 
mokyklų, universitetų, turizmo informacijos centrų, būsto asociacijų, profesinių sąjungų ir pan. 
socialinės žiniasklaidos kanalais. Šių kampanijų tikslas – sukurti tvirtą miestų savimonę, viešai orientuotą 
į šio alternatyvaus transporto modelio naudojimą, ir didinti ekologiškų judumo galimybių svarbą Europos 
miestų aplinkoje; taip pat didinti Europos Komisijos finansinės paramos matomumą. Pasibaigus 
projektui, įgytos patirties sąvadas bus parengtas ir paskelbtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Jis bus 
platinamas oficialiais atitinkamais kanalais (pvz., kiekvienos ES valstybės narės savivaldybių asociacijose, 
susijusiuose skėtiniuose tinkluose, skirtuose vietos valdžiai, turistų lankytinose vietose, transporto 
sąjungose). Vieši renginiai (pvz., spaudos konferencija) ir praktinės demonstracijos vyks ES Parlamente, 
Regionų komitete arba Europos Komisijoje ir visuose bandomuosiuose miestuose.
Autobusuose yra prieiga prie išmaniųjų įrenginių (pvz., skaitmeninių vaizduoklių), kurie teikia svarbią 
informaciją apie maršrutą, paskirties vietą, anglies pėdsaką, šviečiamąjį pranešimą apie tai, kaip svarbu 
gyventi ekologiškoje miesto aplinkoje; jie jutikliais matuoja oro kokybę realiuoju laiku, praneša apie savo 
atvykimą ir išvykimą stotelėse, naudodami garso ir skaitmeninius vaizdinius pranešimus. Jie užtikrina 
keleiviams prieigą prie nemokamo belaidžio ryšio tinklo (WI-FI). Vykdant bandomąjį projektą, galimybė 
naudotis autobusais piliečiams nemokama. Eksploatacinės išlaidos, būtinos siekiant užtikrinti optimalų jų 
veikimą, apmokamos pagal projektus ir taikant garantijas, kurias teikia įmonė, laimėjusi viešąjį konkursą 
dėl autobusų transporto paslaugų teikimo.
Kitas esminis argumentas yra, kad vykdant tokio pobūdžio bandomąjį projektą, gaunami konkretūs 
rezultatai ir sukuriamas modelis, kurio mastelį būtų galima padidinti pritaikant įvairiems ES miestams, 
atsižvelgiant į skirtingus ir konkrečius judumo poreikius. Jo rezultatai padės savivaldybėms ir kitiems 
susijusiems suinteresuotiesiems subjektams (įskaitant privačius ekonominės veiklos vykdytojus) rengti 
būsimus judumo projektus, kuriuos ateityje (2021–2024 m.) galėtų finansuoti Europos Komisija ir 
nacionalinės vyriausybės, įgyvendinant regionines veiksmų programas ir kitas programas, kuriomis 
remiama ES sanglaudos politika. Jie daugiau žinos apie sąnaudas, saugos ir saugumo reikalavimus, 
logistiką, techninės priežiūros išlaidas, įperkamumo išlaidas. Miestai galėtų pritaikyti ir priimti naujus 
vietos lygmens sprendimus ir (arba) politikos kryptis, kuriais būtų siekiama pažangaus judumo mieste, ir 
taip padidinti integruotų alternatyvių miesto transporto rūšių naudojimo, judumo kaip paslaugų 
priemonės, ekologiškų transporto priemonių parko, kuris būtų veiksmingai pritaikytas tinkamoje miesto 
aplinkoje, svarbą.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Autonominės transporto priemonės („AutoV“), naudojamos vietos administracijoje, yra daugiau nei tvarus 
judumo mieste sprendimas. Jos taip pat yra geriausia žmonių dideliu mastu pritaikyta technologija. Šis 
sprendimas, jeigu jį valdytų piliečių pasitikėjimą turinti valdžios institucija, suteiks galimybę išbandyti ir 
išplėtoti miesto žmonių ir technologijų bendrą buvimą, pradedant etikos kodeksu, kuris turi būti priimtas 
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taikant viešąją politiką, siekiant jį taikyti miesto gyvenime, ir baigiant didesniu skaičiumi “AutoV„, kurie 
sustiprins pažangias vietos strategijas.

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

Pakeitimo projektas 6253 === REGI/6253 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 09 05 77 11
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Vartotojų interesais grindžiamos kultūros & gerovės ES politikos vystymas

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

2018 m. ES priėmė naują Europos kultūros darbotvarkę, toliau plėtodama Europos kultūros globaliame 
pasaulyje darbotvarkę (2007 m.). Naujojoje darbotvarkėje dar kartą patvirtinama, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai stiprina Europos tapatybę, gali gerinti gyvenimus, pertvarkyti bendruomenes, kurti darbo vietas 
ir skatinti augimą, taip pat sukuria šalutinį poveikį kitiems sektoriams. Tiksliau tariant, vienas iš trijų 
naujosios darbotvarkės strateginių tikslų yra panaudoti kultūros ir kultūrų įvairovės galią socialinei 
sanglaudai ir gerovei, skatinant dalyvavimą kultūriniame gyvenime, menininkų judumą ir paveldo 
apsaugą.
Dokumente raginama atliekant kultūros sąsajų su kitomis sritimis mokslinius tyrimus įvertinti jos poveikį 
įvairiose srityse, įskaitant sveikatą ir gerovę.
Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 
sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 
gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu 
įvairia visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Būtina labiau orientuotis į konkrečių 
grupių, pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, 
gyvenančių skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius. Skaitmeninės technologijos yra 
auditorijos formavimo ir novatoriškų dalyvavimo būdų šaltinis. Įvairių sektorių bendradarbiavimas su 
kitomis sritimis, pavyzdžiui, švietimo, socialinės rūpybos, sveikatos priežiūros, mokslo ir technologijų, taip 
pat su regionų ir miestų plėtra, turi didelį poveikį sanglaudai ir gerovei. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti 
į kultūros vaidmenį vietos lygmeniu, architektūros ir gyvenamosios aplinkos kokybę ir į kultūra pagrįstas 
socialines inovacijas, prisidedančias prie ES miestų ir regionų vystymosi.
Tiksliniai rezultatai: Dalijimasis patirtimi ir sėkmingos veiklos pavyzdžiai padės nustatyti geriausią 
praktiką. Galima būtų sukurti sąveiką su struktūriniais fondais, ES miestų darbotvarke ir jos naująja 
partneryste kultūros ir kultūros paveldo srityje, taip pat su JT darbotvarke iki 2030 m. ir EBPO projektu 
dėl kultūra grindžiamo regioninio produktyvumo ir gerovės.
Siūlomu bandomuoju projektu siekiama remti
1. kultūros ir gerovės mokslinius tyrimus;
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2. tarpsektorinį ir transeuropinį bendradarbiavimą, kuriuo siekiama gerinti žinias, kurti bandomuosius 
projektus ir politikos gaires, kaip didinti gerovę pasitelkiant kultūrą – Europos kultūros ir gerovės 
ekspertų grupę;
3. eksperimentinę veiklą vietose bandomuosiuose miestuose visoje Europoje, susijusią su metodais, 
veiksmais ir priemonėmis, skirtais asmenų ir bendruomenių gerovei didinti (sukurtos aplinkos kokybė, 
socialinės sąveikos erdvių kokybė, paslaugų tam tikroms grupėms, pvz., mokiniams, vaikams, 
pagyvenusiems žmonėms, specialiųjų poreikių turinčioms grupėms ir t. t., kokybė);
4. veiksmų ir politikos gairių, skirtų miestams, institucijoms, kultūros srities veikėjams dėl veiksmingo 
kultūros naudojimo gerovei užtikrinti, rengimą;
5. dalijimąsi žiniomis, didesnį pagrindinių dalyvių informuotumą ir gebėjimą naudoti kultūrą gerovei 
užtikrinti įvairiuose Europos miestuose rengiant vietinės reikšmės seminarus ir didelio masto kultūros ir 
gerovės forumą.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Galimybė naudotis kultūra ir dalyvavimas kultūriniame gyvenime skatina asmens įgalėjimą, demokratinę 
sąmonę ir socialinę sanglaudą keičiantis informacija su kitais žmonėmis ir dalyvaujant pilietiniame 
gyvenime. Dėl vartotojų elgesio pokyčių, susijusių su skaitmeninimu, senėjimu ir kultūriniu požiūriu įvairia 
visuomene, reikia geriau suprasti skirtingas auditorijas. Labiau orientuojamasi į konkrečių grupių, 
pavyzdžiui, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų, migrantų kilmės asmenų ir asmenų, gyvenančių 
skurde ar materialiniame nepritekliuje, interesus ir poreikius.

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

Pakeitimo projektas 6257 === REGI/6257 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

10 02 77 04 punktas — Bandomasis projektas. Integruoti esamų pastatų seisminės saugos ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo metodai

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas

Iš viso 1 275 000 637 500 p.m. 637 500 p.m. 637 500 2 000 000 362 500 2 000 000 1 000 000

Pagrindimas:
Esamų pastatų atnaujinimas yra pagrindinis ES valstybių narių tikslas.

Šiuo tikslu reikėtų parengti esamų pastatų atnaujinimo ir modernizavimo veiksmų planą.

Vis dėlto, apibrėžti tvarius atnaujinimo metodus, kuriais naudojantis galima sumažinti seisminį 
pažeidžiamumą ir padidinti energijos vartojimo efektyvumą, tikrai nėra paprasta. Primygtinai reikalaujama 
papildomų ir atnaujintų tyrimų ir rezultatų.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Pakeitimo projektas 6254 === REGI/6254 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

13 01 01 straipsnis — Išlaidos regioninės ir miestų politikos srities pareigūnams ir laikiniesiems 
darbuotojams

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas

Iš viso 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

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6255 === REGI/6255 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

13 01 02 01 punktas — Išorės personalas

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas

Iš viso 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

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6256 === REGI/6256 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

13 01 03 straipsnis — Išlaidos regioninės ir miestų politikos srities informacinių ir ryšių technologijų 
įrangai ir paslaugoms

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas
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2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma
Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai

Iš viso 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

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6258 === REGI/6258 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 26
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezervas

Iš viso 500 000 500 000 500 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Atsparumo klimato kaitai gebėjimų stiprinimas vykdant sanglaudos politiką

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Tikimasi, kad sanglaudos politika labiau nei bet kada prisidės prie klimato apsaugos, todėl ES Komisija 
pasiūlė kitą finansavimo laikotarpį, kuris prasidės 2021 m., skirti lėšų siekiant užtikrinti infrastruktūros 
projektų atsparumą klimato kaitai. Nors vertinant didelio masto projektus jau būdavo atsižvelgiama į 
klimato vertinimą, atsparumo klimato kaitai aspektą būtina integruoti taikant integruotą ir tikslinį 
požiūrį, taip pat reikia, kad sanglaudos politiką įgyvendinantys subjektai visų pirma valdymo institucijos 
ir stebėsenos komitetai (įskaitant visus susijusius partnerius), turėtų specialių žinių ir gebėjimų. Siekiant 
išvengti, kad atsparumas klimato kaitai būtų vertinamas tik formaliai, jis turėtų būti užtikrinamas 
atsižvelgiant į ilgalaikius struktūrinius pokyčius ir mūsų ekonomikos pereinamąjį laikotarpį. Todėl būtina 
didinti atitinkamų dalyvių gebėjimus ir žinias, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų veiksmingai 
įgyvendinamas nuo būsimo finansavimo laikotarpio pradžios.
Bandomojo projekto tikslas – stiprinti valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų gebėjimus atsparumo 
klimato kaitai didinimo srityje. Be to, bus didinamas informuotumas apie būtinybę priimti su klimatu 
susijusius planavimo ir investavimo sprendimus ir prisidedama prie sanglaudos politikos finansavimo 
įtraukimo į ilgalaikius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo būdus ir nacionalinių energetikos ir 
klimato srities veiksmų planų įgyvendinimą. Ilgainiui šį projektą būtų galima išplėtoti į priemonę, kuri 
atitiktų finansavimo poreikius, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos ir galimus asignavimus iš 
ES išteklių. Bandomasis projektas taip pat gali būti naudojamas siekiant viešinti sanglaudos politikos 
indėlį į klimato apsaugą.
Siūloma vykdyti šiuos veiksmus:
— suburti atitinkamų subjektų iš valdymo institucijų ir stebėsenos komitetų, kurie jau turi klimato 
apsaugos priemonių įgyvendinimo patirties arba artimiausioje ateityje nagrinės atsparumo klimato kaitai 
klausimus, taip pat energetikos ir klimato apsaugos institucijų (dalyvių) grupę. Reikėtų išnaudoti Europos 
Komisijos jau turimas priemones ir tinklus mokymo renginiams, skirtiems nacionalinėms ir regionų 
valdžios institucijoms, atsakingoms už struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo valdymą, organizuoti;
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– parengti dalyvavimo procesą (pvz., rengiant praktinius seminarus), galiausiai bendradarbiaujant su 
atitinkamais akademinės bendruomenės ir konsultavimo ekspertais, siekiant išbandyti atsparumo klimato 
kaitai mechanizmą (pvz., jį pasiūlys ES Komisija), taip pat sukaupti patirties ir pasimokyti, atsižvelgiant į 
jo taikymą, veiksmingumą ir galbūt tobulintinas sritis;
– kapitalizuoti procesą, jo rezultatų sklaidą, įskaitant pasiūlyti mechanizmus, kurie didintų visų susijusių 
subjektų, dalyvaujančių įgyvendinant sanglaudos politikos infrastruktūros projektus, gebėjimus;
– pateikti politikos rekomendacijas, siekiant užtikrinti, kad atsparumo klimato kaitai didinimas būtų 
veiksminga sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonė (pvz., parengiant kovos su klimato kaita mokymo 
internetu priemonę).

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Kova su klimato kaita yra vienas didžiausių ES prioritetų, todėl reikia imtis veiksmų visose srityse. 
Nepaisant įpareigojimų, kylančių iš teisės aktų, klimato apsauga turi būti nustatyta kaip horizontalusis 
principas, į kurį turi būti atsižvelgiama bet kuriuo Sąjungos sprendimų priėmimo momentu ir kuris būtų 
grindžiamas atsparumo klimato kaitai mechanizmu. Siekiant jį veiksmingai įgyvendinti turi būti padidinti 
atitinkamų dalyvių pajėgumai.

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

Pakeitimo projektas 6259 === REGI/6259 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 27
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. Miestų partnerystės skatinimas pasaulio mastu įgyvendinant Jungtinių Tautų 
Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui žiedinės ekonomikos 
klausimais ir politikos kryptims, taip pat oro kokybės, energetikos pertvarkos ir migrantų bei pabėgėlių 
integracijos klausimams

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

ES miestų plėtros politika ir tarptautinis bendradarbiavimas miestų politikos srityje daro pažangą tokiose 
srityse kaip pažangieji miestai, atliekų tvarkymas ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Kitose srityse, 
atsižvelgiant į įrodymus, įdėta daug mažiau pastangų. Todėl šiuo bandomuoju projektu ir 
parengiamaisiais veiksmais siekiama ištirti tarptautinės patirties pavyzdžius ir suprasti gerąją patirtį, 
susijusią su 4 tvarios miestų plėtros temomis, kurios yra gana apleistos ir kurios vis dėlto yra labai 
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svarbios gyvenimo kokybei ES ir už jos ribų. Šiose srityse viso pasaulio miestai, įskaitant miestus 
neturtingesnėse šalyse, turi daug patirties ir galėtų ją pasiūlyti ES miestams. Pavyzdžiui, itin svarbi sritis 
yra žiedinė ekonomika, kurią taikant ES miestai gali daug išmokti iš ne ES miestų. Janez Potocnik, buvęs 
EK narys, dabar vienas iš Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) tarptautinės išteklių grupės 
pirmininkų, pareiškė, kad „perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra ne tik būtinas, bet ir neišvengiamas“. 
Todėl ji yra viena iš 4 pagrindinių sričių, kuriose turime praktiškai išbandyti tarptautinę patirtį, kuri savo 
ruožtu gali būti pavyzdžiu būsimoms ES miestų plėtros programoms pagal sanglaudos politiką. Siekiant 
užtikrinti šio bendradarbiavimo sėkmę, svarbu, kad jame dalyvautų ES ir už jos ribų esantys 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma mokslinių tyrimų bendruomenė ir privatusis sektorius.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
2016 m. spalio mėn. Kite priėmus JT Naująją miestų darbotvarkę (NUA), ES savanoriškai įsipareigojo 
įgyvendinti NUA pagal ES miestų darbotvarkę ir skatinti miestų bendradarbiavimą tvarios miestų plėtros 
srityje. ES veiksmų patirtis iki šiol rodo, kad į pagrindines miestų darbotvarkės temas neatsižvelgiama. 
Vykdant šį bandomąjį projektą ir parengiamuosius veiksmus, minėtąsias 4 temas bus bandoma tobulinti 
siekiant pagerinti ES ir ne ES miestų politiką ir informuoti apie būsimą miestų bendradarbiavimą.

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

Pakeitimo projektas 6260 === REGI/6260 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 28
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Bandomasis projektas. ES ir Lotynų Amerikos bendradarbiavimas teritorinio vystymosi ir inovacijų srityje 
regionų lygmeniu 

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Šiais veiksmais bus skatinamas bendradarbiavimas su Lotynų Amerikos ir Karibų šalimis bei 
regioninėmis organizacijomis inovacijų srityje regionų lygmeniu ir tarpvalstybinės plėtros strategijos 
srityje.
Jie paremti patirtimi, įgyta įgyvendinant ES sanglaudos politiką, ir ankstesnėmis pažangios specializacijos 
ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvomis. Parengus sutartą ketinimų protokolą, atėjo laikas 
pradėti bendradarbiavimo programą. Pagrindinis šių veiksmų tikslas – teikti mokymus nacionaliniams, 
regioniniams ir vietos subjektams; skatinti ES ir Lotynų Amerikos šalių bei regionų dialogą; skatinti 



12

verslo, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės bendruomenių mainus. Šie veiksmai padėtų plėtoti 
organizacinius ir administracinius gebėjimus šalyse partnerėse, siekiant skatinti ekonomikos pokyčius ir 
įvairinimą mažiau išsivysčiusiuose ir pasienio regionuose.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Bandomasis projektas, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Šiais veiksmais padedama stiprinti ES ir Lotynų Amerikos partnerių ryšius ir bendradarbiavimą ir skatinti 
darnų teritorinį vystymąsi ir socialinę bei ekonominę sanglaudą, pažangiąją specializaciją ir inovacijas 
regionų lygmeniu, taip pat stiprinti regioninės integracijos procesus. Jie padės įgyvendinti naująją ES ir 
Lotynų Amerikos strategiją.

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

Pakeitimo projektas 6261 === REGI/6261 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 29
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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

Iš viso 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Iš Adrijos ir Jonijos jūrų regiono universitetų, regionų, prekybos rūmų ir miestų 
iniciatyvos (iniciatyva „AI-NURECC“) rezultatų kilusi kita iniciatyva

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Siūlomas projektas tęsiamas kaip parengiamieji veiksmai, parengti sėkmingai įgyvendinus bandomąjį 
projektą pavadinimu: Europos strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR) – iniciatyvų ir 
projektų, turinčių realios pridėtinės vertės visam regionui, kūrimas ir rengimas.
Pasiūlytoje Adrijos ir Jonijos jūrų regiono universitetų, regionų, prekybos rūmų ir miestų iniciatyvoje 
(iniciatyva „AI-NURECC“) dalyvaus pagrindiniai Adrijos ir Jonijos jūrų regionų suinteresuotieji 
subjektai, kurie prisidėjo prie Europos Sąjungos strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 
įgyvendinimo, prie šios strategijos pagrindinių tikslų ir galimybių stiprinimo regioninio ir vietos lygmens, 
ir skatino tinkamai įgyvendinti jos veiksmų planą.
Iniciatyvą „AI-NURECC“ koordinuoja Europos periferinių jūrų regionų konferencija (CPMR), o ją 
remia keturi šios srities partneriai: Adrijos ir Jonijos jūrų regiono forumas (AIE), Adrijos ir Jonijos 
miestų forumas (FAIC), Adrijos ir Jonijos prekybos rūmų forumas ir Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 
universitetų asociacija (UniAdrion).
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Dabartinės iniciatyvos „AI-NURECC“ trukmė – 18 mėnesių (ji baigsis 2018 m. rudenį), o atsižvelgiant į 
suinteresuotųjų šalių ir dalyvių atsiliepimus matyti, kad reikia antrą kartą imtis iniciatyvos, šį kartą 
ilgesnės.
Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos trukmė galėtų būti 36 mėnesiai (2019 m. spalio 
mėn. – 2022 m. spalio mėn.).
Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos veikla bus siekiama:
remti regioninės ir vietos valdžios institucijas, priimančias EUSAIR pagrindinius tikslus ir galimybes, 
skatinant veiksmingą dalyvavimu ir principu „iš apačios į viršų“ grindžiamą požiūrį;
remti tvaraus turizmo vystymą pagrindinį dėmesį skiriant aštuonioms prioritetinėms Turizmo tvarumo 
grupės 4 veikloms, kaip nustatyta EUSAIR nacionalinių turizmo strategijų ataskaitoje dėl bendrų 
prioritetų ir veiksmų, susijusių su EUSAIR veiksmų plano IV ramsčiu „Tvarus turizmas“ remiant 
veiksmų įgyvendinimą ir bendradarbiaujant su Turizmo tvarumo grupės 4 nariais;
skatinti privačiojo ir viešojo sektorių ir pilietinės visuomenės atstovus megzti daugialypius ryšius ir 
bendradarbiauti , siekiant:
? remti ES, nacionalinės, regioninės ir vietos politikos koordinavimą, kad būtų plėtojama žiedinė 
ekonomika;
? reaguoti į teritorinius iššūkius konkrečiose Adrijos ir Jonijos jūrų teritorijose (kalnuose, salose ir retai 
apgyvendintose vietovėse), EUSAIR susiejant su naująja teritorine darbotvarke ir teikiant paramą 
regionų lygmeniu vykdant konkrečius teritorinius uždavinius (esamos platformos, jaunuoliai regionuose, 
kuriuose kyla teritorinių problemų) ir siekiant užmegzti dialogą;
? didinti jaunimo, studentų ir valstybės tarnautojų, įskaitant gyvenančių vietovėse, kuriose kyla teritorinių 
problemų, įgūdžius ir žinias;
? remti EUSAIR kelis ramsčius apimančias temas: „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“, „MVĮ plėtra“ ir 
„Gebėjimų stiprinimas“. Todėl EUSAIR veikla apima paramą verslumui, tarpvalstybinių branduolių ir 
skaitmeninių inovacijų centrų veiklai, taip pat, eant poreikiui, pagalbą skleidžiant ir stiprinant esamas 
pažangiosios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijos (RIS3) platformas ir darbą su 
naujomis platformomis.
sudaryti sąveikos su EUSAIR Turizmo tvarumo grupėmis galimybes;
skatinti sąveiką su kitomis iniciatyvomis (WestMED, BLUEMED) ir (arba) kitomis makroregioninėmis 
strategijomis (ES strategija dėl Dunojaus regiono, ES strategija dėl Dunojaus regiono, ES strategija dėl 
Alpių regiono).
Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos tikslinės grupės bus:
regionų ir vietos valdžios specialistai;
universitetai, profesinio mokymo įstaigos, studentai ir studentų asociacijos;
jaunimas ir jauni bedarbiai;
regioninės ir (arba) vietos plėtros agentūros;
prekybos rūmai;
mažosios ir vidutinės įmonės;
kultūros ir kūrybos pramonė;
privatūs investuotojai;
salų, kaimų ir kalnuotų vietovių bendruomenės ir jų tinklai.
Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusi kita iniciatyva imsis šių veiksmų:
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Iniciatyvos „AI-NURECC“ mokymo seminarų organizavimas, daugiausia dėmesio skiriant skirtingoms 
teminėms sritims ir kompleksiniams klausimams (tvariam turizmui, mėlynajam augimui, MVĮ plėtrai, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir kt.);
į strategiją įtrauktų RIS3, inovacijų vykdmas ir MVĮ plėtros klausimų sprendimas;
Iniciatyvos „AI-NURECC“ stipendijų fondo įsteigimas (nemokamos 6 mėn. stažuotės novatoriškose 
Adrijos ir Jonijos jūrų regiono įmonėse);
konkrečių tyrimų rengimas (pvz., kaip reaguoti į sunkumus, susijusius su Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 
tvaraus kruizų turizmo, jūrinių vakarų šilko kelių, rodiklių ir duomenų rinkinių apie EUSAIR nurodytas 
salas, ir kt. kūrimu).
Iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusios kitos iniciatyvos teritorinė aprėptis bus:
EUSAIR makroregionas;
Jeigu įmanoma, veikla turėtų būti nukreipta į ir (arba) būti įgyvendinama Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 
teritorijose, kurioms kyla specifinių problemų (pvz., kalnų, salų ir retai apgyvendintose vietovėse).
Atsižvelgiant į veiklą, kurią siekiama vykdyti pagal iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusią kitą iniciatyvą, 
įgyvendinant konkrečius veiksmus dalyvaus ne tik iniciatyvos „AI-NURECC“ partneriai, bet ir 
asocijuotieji partneriai.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Atsižvelgiant į dabartinės „AI-NURECC“ iniciatyvos veiklą vykdančių suinteresuotųjų šalių ir dalyvių 
atsiliepimus matyti, kad reikalinga antra, platesnė ir įtraukesnė iniciatyva. Atsižvelgiant į veiklą, kurią 
siekiama vykdyti pagal iš iniciatyvos „AI-NURECC“ kilusią kitą iniciatyvą, įgyvendinant konkrečius 
papildomus veiksmus dalyvaus ne tik iniciatyvos „AI-NURECC“ partneriai, bet ir asocijuotieji partneriai.

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

Pakeitimo projektas 6262 === REGI/6262 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 30
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezervas

Iš viso 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Pažangusis vietos administravimas naudojantis daiktų interneto, dirbtinio 
intelekto, virtualiosios realybės ir mašinų mokymosi priemonėmis, siekiant priartėti prie piliečių ir 
aktyviau su jais bendrauti
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Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centras (CIIC) yra socialinių inovacijų, ryšių, mokslinių tyrimų ir 
reklamos priemonė, taip pat vieta, kurioje piliečiai, visuomenė ir įvairių sričių specialistai gali susipažinti 
su informacija ir ją aptarti. CIIC taip pat siekia tapti nuolatine laboratorija, kurioje būtų rengiamos ir 
išbandomos įvairios miesto veikėjų bendradarbiavimo formos, siekiant skatinti aktyvų dalyvavimą ir remti 
diskusijas apie miestų inovacijų projektus. Centras vadovauja analizės procesams ir rengia bendruomenei 
skirtus bandomuosius projektus, siekia spręsti neatidėliotinas miesto problemas ir planuoja būsimus 
projektus, kad galėtų nustatyti papildomas funkcijas, susijusias su dabartiniais miesto pokyčiais. Viena iš 
Inovacijų ir pilietinės vaizduotės centro ypatybių – jis organizacijos veikloje veiksmingai rengia Europos 
Komisijos rekomenduojamus atvirus susitikimus ir taiko naujus metodus, vadinamąjį keturgubos spiralės 
principą (analizuojamas temas nagrinėja dalyvaujant viešojo administravimo įstaigų ekspertams, 
akademikams, verslininkams ir NVO sektoriui), arba net taiko penkiagubos spiralės principą, kai prie 
keturgubos spiralės prisijungia ir piliečiai – tiesioginiai priemonių, kuriomis siekiama pagerinti gyvenimo 
mieste kokybę, naudos gavėjai. Centras koordinuoja sudėtingus dalyvaujamojo valdymo tinklus ir jiems 
vadovauja.
Šio bandomojo projekto stiprioji pusė – juo siekiama padidinti piliečių aktyvų dalyvavimą vietos valdžios 
institucijų veikloje ir pabrėžti jų dalyvavimo sprendimų priėmimo procese svarbą.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Technologijos paskirtis – palengvinti piliečių prieigą prie viešojo administravimo. Todėl turėtų būti 
patvirtinta politika, kuria siekiama finansuoti savivaldybių teikiamas vietos inovacijų sprendimus. 
Finansavimas turėtų padėti miestams kurti prie vietos poreikių pritaikytus produktus, naudojant rinkoje 
esančius skaitmeninius sprendimus, pvz., daiktų internetą, dirbtinį intelektą, virtualiąją realybę ir mašinų 
mokymosi priemones. Konkretus projekto rezultatas – įrodymas, kad mašinos teikia paslaugas piliečiams ir 
sudaro dvidešimt keturių valandų per parą ir septynių dienų per savaitę prieigą prie vietos administracijos 
viešųjų paslaugų.

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

Pakeitimo projektas 6263 === REGI/6263 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 13 03 77 31
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezervas

Iš viso 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (EUSAIR): iniciatyvų ir 
projektų, kuriais remiamas daugiapakopis valdymas ir partnerystės, teikiančios pridėtinę vertę regionui, 
kūrimas ir rengimas

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Šių parengiamųjų veiksmų tikslas yra organizuoti arba plėtoti:
veiksmingą daugiapakopį valdymą, kad būtų siekiama ES strategijoje dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono 
(EUSAIR) išdėstytų tikslų;
svarbiausių EUSAIR įgyvendinančių subjektų pajėgumų stiprinimą, kaip veiksmingo EUSAIR veiksmų 
plano įgyvendinimo prielaidą;
iniciatyvų ir projektų, kuriems būdinga tikra makroregioninė vertė, kūrimą ir rengimą bei faktinį 
įgyvendinimą;
informuotumo didinimo iniciatyvos, NVO ir vietos bei regionų valdžios institucijų partnerysčių rėmimas, 
kultūros renginiai, mokymo programos ir (arba) seminarai piliečiams, ypač regiono jaunimui, siekiant 
sukurti atsakomybę EUSAIR atžvilgiu, pabrėžiant bendrą regiono tapatybę ir skatinant partnerystę bei 
tinklų kūrimą visame regione. Pagal šias programas ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pilietiniam 
ugdymui, tarptautiniam verslumui, galimybėms organizuoti kultūros renginius, geriems kaimyniniams 
santykiams ir pagalbai skatinant veiksmingą šalių, kuriuos kandidatuoja arba galimai kandidatuoja tapti 
ES narėmis, integraciją į ES;
remti regionams, miestams, prekybos rūmams, universitetams, uostų vadovybei atstovaujančias 
tarptautines asociacijas ir kitas asociacijas, kurios siekia toliau gerinti strategijos įgyvendinimą.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Regionas atlieka esminį vaidmenį stiprinant Europos geografinį tęstinumą.

ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono turėtų būti įgyvendinama panaudojant visus turimus Europos 
Sąjungos, jos valstybių narių ir kitų pakrantės šalių, tarptautinių finansų įstaigų ir privataus kapitalo 
finansavimo išteklius. Suinteresuotųjų šalių vietos ir regionų lygmeniu ir NVO partnerystė yra būtina 
sėkmingo strategijos įgyvendinimo sąlyga.

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

Pakeitimo projektas 6264 === REGI/6264 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

13 08 01 straipsnis — Struktūrinių reformų rėmimo programa – Techninė pagalba veiklai, perkelta iš H1b 
(ESF, ERPF ir SF)

Pataisyti skaičius taip:
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

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
Rezervas

Iš viso 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

Pagrindimas:
Vėl įrašomos biudžeto projekte (BP) numatytos sumos.

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

Pakeitimo projektas 6265 === REGI/6265 ===

Pateikė pranešėjas(-a) Younous Omarjee, Regioninės plėtros komitetas

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

Papildyti: 32 02 77 16
2019 m. biudžetas 2020 m. biudžeto projektas 2020. Tarybos pozicija Skirtumas Nauja suma

Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai Įsipareigojima

i Mokėjimai Įsipareigojima
i Mokėjimai

32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Rezervas

Iš viso 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Išlaidų kategorija:
Parengiamieji veiksmai. Europos Sąjungos ir jai nepriklausančių kaimų bendradarbiavimo klimato 
politikos srityje stiprinimas kuriant kaimo tapatybę remiantis merų paktu

Pastabos:
Įrašyti šį tekstą:

Šie parengiamieji veiksmai yra unikalūs, nes imantis veiksmų klimato kaitos srityje kaimams ir kaimo 
vietovėms skiriamas pirmaujantis vaidmuo remiantis nauju visuotiniu merų paktu. Vykdant šiuos 
veiksmus, ES kaimų ir kaimo vietovių valdžios institucijos visame pasaulyje, turinčios daugiau žinių apie 
klimato kaitos iššūkius kaimų teritorijose ir paraginusios sudaryti plataus užmojo pasaulinį susitarimą dėl 
veiksmų klimato kaitos srityje, suvienys jėgas ir imsis pirmaujančio vaidmens siekiant tikslo pereiti prie 
nulinio išmetamųjų teršalų kiekio iki 2050 m.
Vykdant šiuos veiksmus, ES kaimai glaudžiai bendradarbiaus tarpusavyje ir su ES nepriklausančiais 
kaimais stiprindami bendrus gebėjimus ir konkrečiai dalydamiesi patirtimi, perduodami žinias ir praktinę 
patirtį, susijusią su tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, keisdamiesi geriausiais 
pavyzdžiais klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos srityje, dalydamiesi žiniomis apie ES 
naujoviškas finansines priemones, kuriomis remiamos investicijos į tvarią energetiką.
Vykdant šiuos veiksmus, bus analizuojama turima geroji patirtis, susijusi su kaimuose ir kaimo vietovėse 
vykdytu tvarios energetikos ir kovos su klimato kaita planavimu, ir kuriamos novatoriškos integruotos 
kaimų strategijos, kuriose būtų tinkamai sprendžiami prieigos prie energijos, energijos nepritekliaus, 
klimato kaitos švelninimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, taip pat kaimų teritorijų 
prisitaikymo prie klimato kaitos klausimai.
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Šios strategijos bus suderintos su strategija „Švari mūsų visų planeta“, dokumentų rinkiniu „Švari 
energija visiems europiečiams“, taip pat su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais ir iniciatyvos 
„Tvari energija visiems“ tikslais.
Be to, bus nustatytos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaidrios stebėsenos, ataskaitų teikimo ir 
patikros nuostatos vadovaujantis JT bendrosios klimato kaitos konvencijos reikalavimais.

Teisinis pagrindas:
Įrašyti šį tekstą:

Parengiamieji veiksmai, kaip nustatyta 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 
straipsnio 2 dalyje.

Pagrindimas:
Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ES strategijose ir teisės aktų pasiūlymuose būtų pakankamai 
atsižvelgiama į Europos kaimų ir kaimo vietovių priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo uždavinius. 
Siūlomais veiksmais ES kaimai ir kaimo vietovės galėtų labai prisidėti siekiant nulinio išmetamųjų teršalų 
kiekio iki 2020 m. Pagal Pasaulinio merų pakto iniciatyvą kaimo vietovės gali eksportuoti šias žinias kaimo 
vietovėms už ES ribų ir su jomis keistis geriausia patirtimi, siekiant sustiprinti ES lyderystę kovos su klimato 
kaita srityje.


