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Předloha změn 6250 === REGI/6250 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 02 02 77 41
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
02 02 77 41 400 000 200 000 400 000 200 000
Rezerva

Celkem 400 000 200 000 400 000 200 000

Název:
Pilotní projekt – Usnadnění výměnných kulinárních akcí v uprchlických a hostitelských komunitách v 
obcích a malých městech v okrajových regionech Evropy

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Cílem tohoto pilotního projektu je zabývat se otázkou účinné integrace uprchlíků, což má pro regionální 
rozvoj zásadní význam. Bude se tak dít na základě vytvoření integračního rámce pro výměnné kulinární 
akce mezi uprchlickými a hostitelskými komunitami v okrajových regionech Evropy.
Mezikulturní výměna může přispívat k integraci nově příchozích a zmírnit obavy hostitelské komunity. 
Řada stávajících akcí přitahuje zejména mladší vzdělané vícejazyčné účastníky a soustřeďuje se do 
velkých měst. Snadnější výměna receptů, kurzy vaření a domácí strava mohou do budoucna umožnit 
přímou interakci širokého spektra lidí, včetně žen, starších, méně vzdělaných či jednojazyčných osob, a 
představují pro uprchlíky a hostitelské komunity přímý, konkrétní a lahodný přínos. Nevládní organizace 
propagují v několika velkých městech malé společné kuchyně, kuchařské festivaly s uprchlíky a výměnu 
receptů.
Aby se však mohla taková akce uskutečnit v menších a vzdálenějších oblastech, které se najednou staly 
hostiteli velkých uprchlických skupin, je nutné zajistit především tlumočníka. Tento pilotní program bude 
nezbytné realizovat okamžitě především v poměrně izolovaných regionech v členských státech, kam se 
dostaly velké skupiny nově příchozích. Tento projekt však má potenciál se udržet sám o sobě, je možné jej 
velikostně uzpůsobit dle momentálních požadavků a reprodukovat za účelem překonání dalších 
nedostatků.
Součástí jeho spuštění by proto mělo být důkladné posouzení jeho účinků, výhod a problémů.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Pilotní projekt ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
„Po vyvrcholení uprchlické krize v letech 2015 až 2016 se pozornost nyní soustřeďuje na účinnou integraci 
uprchlíků do nové společnosti. Zatímco je přistěhovalecká politika i nadále v působnosti jednotlivých 
členských států, uvědomují si ústřední a místní orgány, že integrace musí probíhat tam, kde lidé pracují, kde 
žijí a kam posílají své děti do školy. Za každým statistickým údajem o uprchlících se skrývá určitá osoba 
nebo rodina, která se snaží uchytit a začít žít na novém místě.“
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Zdroj: OECD - Working together for local integration of migrants and refugees (Společné úsilí o místní 
integraci migrantů a uprchlíků)

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

Předloha změn 6251 === REGI/6251 ===

předkládá Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Článek 04 02 64 — Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

Celkem 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

Odůvodnění:
Původní návrh rozpočtu (NR).

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

Předloha změn 6252 === REGI/6252 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 06 02 77 25
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
06 02 77 25 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Pilotní projekt – Inteligentní městská mobilita zajištěná autonomními vozidly

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska je nutné, aby města v celé Evropské unii začala masově 
uplatňovat koncepci autonomních elektroaut bez řidiče, tak aby mohla s ohledem na své občany, turisty, 
další zainteresované strany a životní prostředí prosazovat dokonalejší a ekologičtější městskou mobilitu. 
Prostřednictvím tohoto projektu se plánuje realizace souboru integrovaných opatření alespoň v 10 
(pilotních) městech různé velikosti v různých členských státech, mj. v přelidněných městských centrech a 
významných čtvrtích, turistických destinacích, včetně pevností, tematických zábavních parků a letovisek, 
letišť, vzdělávacích zařízení, velkých nemocnic apod. V rámci projektu se přihlíží k rozumné zeměpisné 
rovnováze mezi městy, tak aby do něj byly zahrnuty nejrůznějších regiony v EU (sever, jih, východ, západ, 
centrum), bohatší i chudší města, velké aglomerace i malá až středně velká města. Zájem je o města s 
jasnou politickou vůlí, která mají kompetentní správu a technickou kapacitu k testování těchto 
autonomních vozidel a která by byla schopna tento pilotní projekt přetvořit tak, aby se z něj stala iniciativa 
na obecní úrovni.
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Součástí projektu je jednotné pořízení malých elektrických autobusů bez řidiče s přepravní kapacitou 15 
osob, které by byly schopny přepravovat i zdravotně postižené osoby a zajistit pilotním městům a 
soukromým objektům větší účinnou a inteligentní mobilitu.
Tyto autobusy využívají údaje ze senzorů Lidar, z kamer, GPS RTK, IMU a odometrie, které se 
shromažďují a interpretují pomocí rozsáhlých výukových programů, umělé inteligence a 
vysokorychlostního připojení.
Pořízení těchto autobusů má doprovázet intenzivní osvětová kampaň, která bude probíhat na radnicích, ve 
školách, na univerzitách, v turistických informačních centrech, bytových družstvech, v rámci odborů 
apod. a kterou budou propagovat sociální média. Cílem této kampaně je vybudovat jasné povědomí 
obyvatelů měst o možnosti využívání tohoto alternativního dopravního modelu, zvýšit význam 
ekologických alternativních možností dopravy v prostředí evropských měst a také zajistit viditelnou 
propagaci finanční podpory ze strany Evropské komise. Na konci projektu bude vypracována příručka 
obsahující zjištěné poznatky, která bude zveřejněna ve všech úředních jazycích EU. Bude šířena 
prostřednictvím všech příslušných úředních kanálů (např. prostřednictvím svazu obcí a měst v každém 
členském státě EU, příslušných zastřešujících sítí místních zastupitelstev, v turistických destinacích, 
odborech dopravců). V Evropském parlamentu, ve Výboru regionů či v Evropské komisi a v každém 
pilotním městě proběhnou veřejné akce (např. tiskové konference) a praktická ukázka.
Autobusy budou mít k dispozici další vybavení (např. digitální displeje), které budou poskytovat příslušné 
informace o cestě, cílové stanici a uhlíkové stopě a poukazovat na význam života v zeleném městském 
prostředí. Za použití senzorů budou měřit kvalitu ovzduší v reálném čase, informovat o příjezdu do 
jenotlivých stanic a odjezdu pomocí rozhlasu a informací na digitálních displejích. Cestujícím nabídnou 
zdarma wi-fi připojení. V průběhu pilotního projektu budou mít občané přístup do těchto autobusů 
zdarma. Provozní náklady nezbytné k jejich optimálnímu fungování budou hrazeny z projektů a záruk, 
které poskytne společnost, jež vyhrála výběrové řízení na dodávky těchto autobusů.
Dalším základním argumentem je, že velikost tohoto projektu lze na základě dosažení konkrétních 
výsledků upravit tak, aby odpovídal nejrůznějším městům po celé EU, která mají v oblasti mobility odlišné 
potřeby. Jeho výsledky podpoří obce a další příslušné zainteresované strany (včetně soukromých 
provozovatelů) v rámci jejich přípravy na budoucí projekty v oblasti mobility, které by mohla financovat 
Evropská komise a vlády jednotlivých členských států v dalším období přidělování prostředků (2021–
2024) prostřednictvím regionálních operačních programů a dalších programů na podporu unijní politiky 
soudržnosti. Budou si tak více vědomy nákladů, požadavků v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, logistiky, 
nákladů na údržbu a nákladů na jejich pořízení. Města by mohla přijmout nová rozhodnutí/opatření na 
zajištění ekologické městské mobility nebo tato rozhodnutí a opatření upravit tak, aby byl kladen důraz na 
využívání integrované alternativní městské dopravy, na mobilitu jakožto službu a na flotilu ekologických 
vozidel, která by fungovala účinně a bezpečně a odpovídala příslušnému městskému prostředí.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Pilotní projekt ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Autonomní vozidla, která by využívala městská zastupitelstva, nabízejí více než udržitelné řešení 
problematiky městské mobility. Představují také nejlepší technologii, kterou by lidé využívaly v širokém 
měřítku. Bude-li toto řešení spravováno orgánem, který si získá důvěru občanů, nabídne možnost vyzkoušet 
si společnou existenci lidí i techniky ve městech a rozšířit ji, a to počínaje etickým kodexem, který bude 
nutné přijmout, až po veřejná opatření na jejich začlenění do městského života. Větší množství autonomních 
vozidel ve městech povede k rozšíření inteligentních strategií v daném místě.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Předloha změn 6253 === REGI/6253 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 09 05 77 11
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
09 05 77 11 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Celkem 500 000 500 000 500 000 500 000

Název:
Přípravná akce – Rozvoj politiky „zdola-nahoru“ zaměřené na kultury a kvalitu života v EU

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

V roce 2018 schválila EU Novou evropskou agendu pro kulturu, která dále rozšiřuje rozsah Evropského 
programu pro kulturu v globalizovaném světě (2007). V této nové agendě je potvrzeno, že kulturní a tvůrčí 
odvětví upevňuje evropskou identitu, je schopno zlepšit život lidí, vede k přeměně komunit a k tvorbě 
pracovních míst, zajišťuje hospodářský růst a jeho účinek má vliv i na další odvětví. Abychom byli 
konkrétnější, jedním ze tří strategických cílů nové agendy je využít sílu kultury a kulturní rozmanitosti za 
účelem zajištění sociální soudržnosti a blahobytu podporou účasti na kulturním životě, zajištěním mobility 
umělců a ochranou kulturního dědictví.
V dokumentu se požaduje zahájení výzkumu, který by se zabýval kulturními přesahy, aby bylo možné 
posoudit dopad kultury na různé oblasti včetně zdraví a kvalitního života.
Přístup ke kultuře a účast na kulturním životě přispívají k upevnění postavení jednotlivců, k rozvoji 
demokratického smýšlení a k zajištění sociální soudržnosti prostřednictvím komunikace s jinými lidmi a 
občanské angažovanosti. S ohledem na měnící se chování uživatelů v důsledku digitalizace, stárnutí a 
kulturně rozmanitých společností je zapotřebí lépe porozumět různým skupinám z řad publika. Je 
nezbytné v mnohem větší míře zohledňovat zájmy a potřeby konkrétních skupin, jako jsou mladí lidé, 
senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby z rodin migrantů a osoby žijící v chudobě nebo trpící 
materiální deprivací. K rozšíření okruhu publika a k inovativním metodám zajištění jeho účasti přispívají 
digitální technologie. Soudržnost a kvalitu života významným způsobem ovlivňuje spolupráce s jinými 
odvětvími, jako je vzdělávání, sociální péče, zdravotní péče, věda a technika a rozvoj regionů a měst. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována úloze kultury na místní úrovni, kvalitě architektury a prostředí 
pro život a sociálním inovacím založeným na kultuře, jež přispívají k rozvoji měst a regionů v celé EU.
Cílené výsledky: K nalezení nejvhodnějších postupů napomůže výměna zkušeností a úspěšných postupů. 
Mohlo by být zajištěno synergické působení strukturálních fondů, městské agendy EU a jejího nového 
partnerství pro kulturu a kulturní dědictví, a také synergické působení Agendy OSN 2030 a projektu 
OECD zaměřeného na regionální produktivitu a životní pohodu založené na kultuře.
Cílem navrhovaného pilotního projektu je podpora:
1. výzkumu v oblasti kultury a dobrých životních podmínek
2. meziodvětvové a celoevropské spolupráce, jejímž cílem by bylo získat poznatky, vypracovat pilotní 
projekty a hlavní politické směry týkající se toho, jakým způsobem by bylo možné zkvalitnit život pomocí 
kultury – evropská expertní skupina pro oblast kultury a dobrých životních podmínek
3. experimentální činnosti na místě v pilotních městech po celé Evropě, pokud jde o metody, akce a 
opatření na zvýšení životního komfortu osob i obcí (pokud jde o kvalitu zastavěného prostředí, kvalitu míst 
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pro společenské styky, kvalitu služeb poskytovaných konkrétním skupiným, jako jsou školáci, děti, straší 
osoby, skupiny osob se zvláštními potřebami apod.)
4. rozvoje opatření a strategických vodítek pro města, zařízení a kulturní činitele, pokud jde o účinné 
využívání kultury k zajištění životního komfortu
5. výměny poznatků, zvyšování povědomí a rozšiřování kapacit hlavních aktérů, pokud jde o využívání 
kultury k zajištění životního komfortu – semináře v nejrůznějších městech Evropy a rozsáhlé fórum pro 
kulturu a životní komfort

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Přípravná akce ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Přístup ke kultuře a účast na kulturním životě přispívají k upevnění postavení jednotlivců, k rozvoji 
demokratického smýšlení a k zajištění sociální soudržnosti prostřednictvím komunikace s jinými lidmi a 
občanské angažovanosti. S ohledem na měnící se chování uživatelů v důsledku digitalizace, stárnutí a 
kulturně rozmanitých společností je zapotřebí lépe porozumět různým skupinám z řad publika. Je nezbytné v 
mnohem větší míře zohledňovat zájmy a potřeby konkrétních skupin, jako jsou mladí lidé, senioři, osoby se 
zdravotním postižením, osoby z rodin migrantů a osoby žijící v chudobě nebo trpící materiální deprivací.

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

Předloha změn 6257 === REGI/6257 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Bod 10 02 77 04 — Pilotní projekt - Integrované techniky pro posílení seizmické odolnosti a energetické 
účinnosti stávajících budov

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

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

Odůvodnění:
Hlavním cílem členských států EU je asanace stávajících budov.

Za tímto účelem je nutné vypracovat akční plán na přebudování a modernizaci stávajícího fondu budov.

Nalézt udržitelné asanační metody, pomocí nichž by bylo možné zvýšit seizmickou odolnost, však není 
jednoduché. Proto je naprosto nezbytné zabývat se dalším výzkumem a aktualizací jeho výsledků.

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

Předloha změn 6254 === REGI/6254 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Článek 13 01 01 — Výdaje související s úředníky a dočasnými zaměstnanci v oblasti politiky „Regionální a 
městská politika“

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

Celkem 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

Odůvodnění:
Původní návrh rozpočtu (NR).

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

Předloha změn 6255 === REGI/6255 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Bod 13 01 02 01 — Externí pracovníci

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

Celkem 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

Odůvodnění:
Původní návrh rozpočtu (NR).

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

Předloha změn 6256 === REGI/6256 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Článek 13 01 03 — Výdaje vztahující se k vybavení informačními a komunikačními technologiemi a 
službám v oblasti politiky „Regionální a městská politika“

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

Celkem 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

Odůvodnění:
Původní návrh rozpočtu (NR).

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

Předloha změn 6258 === REGI/6258 ===
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předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 26
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Rezerva

Celkem 500 000 500 000 500 000 500 000

Název:
Pilotní projekt – Budování kapacit pro posuzování klimatické odolnosti v rámci politiky soudržnosti

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Očekává se, že politika soudržnosti přispěje k ochraně klimatu více než kdy jindy, a Evropská komise 
proto předložila na další finanční období, které začíná v roce 2021, návrh ustanovení, která mají zajistit 
posuzování infrastrukturních projektů z hlediska jejich působení na klima. K posuzování rozsáhlých 
projektů z hlediska jejich vlivu na klima docházelo už v minulosti, k všeobecnému zajištění klimatické 
neutrality je však zapotřebí přijmout jednodušší cílený postup a zajistit, aby měly subjekty, které provádějí 
politiku soudržnosti, zejména řídicí a správní orgány a monitorovací výbory (včetně všech zúčastněných 
partnerů) konkrétní odborné znalosti a kapacity. Aby se z posuzování klimatické neutrality projektů 
nestalo jen povinné zaškrtávání políček, je nutné, aby bylo spojeno s dlouhodobou strukturální 
transformací a přeměnou našeho hospodářství. Je proto zapotřebí, aby příslušné subjekty získaly kapacitu 
a poznatky, které jsou nutné k účinnému zajišťování klimatické neutrality projektů od samého počátku 
nadcházejícího období financování.
Cílem pilotního projektu je budování kapacity řídicích orgánů a monitorovacích výborů v oblasti 
zajišťování klimatické neutrality projektů. Upozorňuje také na potřebu přijímat taková plánovací a 
investiční rozhodnutí, která by brala ohled na klima, a přispěje k vyčlenění prostředků vyhrazených na 
politiku soudržnosti na dlouhodobou dekarbonizaci a na splnění energetických a klimatických plánů 
členských států. Z dlouhodobého hlediska by se měl z tohoto projektu vyvinout nástroj, který by napomohl 
propojení finančních potřeb nutných k přizpůsobení se změně klimatu s potenciálními finančními 
prostředky vyčleněnými ze zdrojů EU. Pilotní projekt může být využit také k propagaci, aby bylo zřejmé, 
jak politika soudržnosti přispívá k ochraně klimatu.
V rámci projektu se navrhují tyto činnosti:
– vytvoření souboru příslušných subjektů z řad řídicích orgánů a monitorovacích výborů, které už mají 
zkušenosti se zaváděním nástrojů na zajištění klimatické neutrality projektů nebo které se budou touto 
problematikou zabývat v blízké budoucnosti, a z řad energetických úřadů a orgánů na ochranu klimatu 
(dále jen „účastníci“). Je nutné využít stávající nástroje a sítě, které má Evropská komise k dispozici pro 
účely školení a které se zaměřují na příslušné celostátní a regionální orgány odpovědné za správu 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti,
– vytvoření takového postupu pro účastníky (např. prostřednictvím seminářů), ev. ve spolupráci s 
příslušnými odborníky z akademické obce a poradenských firem, na jehož základě by bylo možné 
vyzkoušet mechanismus zajištění klimatické neutrality projektů (který má navrhnout Komise) a sbírat 
zkušenosti a poznatky, pokud jde o možnost jeho použití a o jeho účinnost a případné zdokonalení,
– zužitkování postupu, šíření jeho výsledků a návrhu mechanismu na zvýšení kapacity všech příslušných 
subjektů zapojených do realizace infrastrukturních projektů v rámci politiky soudržnosti,
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– vytvoření politických doporučení, jejichž cílem by bylo zajištění klimatické neutrality projektů jakožto 
účinného nástroje při realizaci programů v rámci politiky soudržnosti (např. vytvoření nástroje na 
poskytování školení v oblasti zajišťování klimatické neutrality projektů prostřednictvím internetu).

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Pilotní projekt ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Řešení problematiky změny klimatu patří mezi nejvyšší priority EU a vyžaduje přijímání opatření na všech 
frontách. Kromě povinností vyplývajících z právních předpisů je zapotřebí, aby se potřeba ochrany klimatu 
stala horizontální zásadou, k níž je nutné přihlížet při veškerém rozhodování v Unii a která by se stala 
základem mechanismu zajišťování klimatické neutrality. K jeho účinnému uplatňování je nutné zajistit 
budování kapacity příslušných subjektů.

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

Předloha změn 6259 === REGI/6259 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 27
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 27 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Název:
Pilotní projekt – Propagace partnerství mezi městy v celosvětovém měřítku nutného k zavedení Nového 
programu OSN pro města (New Urban Agenda) se zvláštním důrazem na spolupráci v oblastech a na 
strategiích týkajících se oběhového hospodářství a také na tématech, jako je kvalita ovzduší, energetická 
transformace a integrace migrantů a uprchlíků

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Politika EU týkající se rozvoje měst a mezinárodní spolupráce v této oblasti se stále více zaměřuje na 
témata jako např. inteligentní města, nakládání s odpadem a přizpůsobení se změně klimatu. Jiná témata 
jsou zkoumána v daleko menší míře. Proto se tento pilotní projekt a přípravná akce zaměřuje na 
mezinárodní zkušenosti a snahu důkladně se seznámit s osvědčenými postupy ve čtyřech oblastech 
udržitelného rozvoje měst, které jsou poměrně často opomíjeny, a přesto mají z hlediska kvality života ve 
městech v EU i mimo její území značný význam. Jedná se o témata, s nimiž mají města na celém světě, 
včetně méně prosperujících zemí, rozsáhlé zkušenosti, které mohou nabídnout městům v EU. Jedním z 
naprosto zásadních témat je např. oběhové hospodářství, kde se mohou města v EU od mimounijních měst 
lecčemu přiučit. Bývalý komisař Evropské komise Janez Potočnik, který v současné době zastává funkci 
spolupředsedy Mezinárodního panelu pro zdroje UNEP, uvedl, že „přechod na oběhové hospodářství není 
jen nezbytností, je to něco, čemu se nemůžeme vyhnout“. Jedná se proto o jednu ze čtyř klíčových oblastí, 
v nichž musíme na základě mezinárodních zkušeností zkoušet nové postupy, které zase mohou být využity 
jako názorná ukázka pro budoucí unijní programy rozvoje měst v rámci politiky soudržnosti. Aby byla tato 
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spolupráce úspěšná, je důležité, aby zahrnovala zainteresované strany v EU i mimo ni, především v rámci 
vědecko-výzkumné obce a soukromého sektoru.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Pilotní projekt ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Při schválení Nového programu OSN pro města v Quitu v říjnu 2016 se EU dobrovolně zavázala plnit cíle 
tohoto programu v rámci Městské agendy EU a podporovat spolupráci mezi městy v oblasti udržitelného 
rozvoje měst. Na základě zkušeností, pokud jde o dosavadní opatření EU, vidíme, že se hlavním tématům v 
rámci městské agendy nedostává patřičné pozornosti. Prostřednictvím tohoto pilotního programu / přípravné 
akce bude pozornost věnována čtyřem takovým tématům, tak aby došlo ke zlepšení městské politiky v EU i 
mimo ni a k rozšíření spolupráce mezi městy v budoucnu.

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

Předloha změn 6260 === REGI/6260 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 28
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 28 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Název:
Pilotní projekt – Spolupráce mezi EU a Latinskou Amerikou v oblasti územního rozvoje a inovací na 
regionální úrovni

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Toto opatření podpoří spolupráci se zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku a s regionálními organizacemi 
v oblasti inovací na regionální úrovni a přeshraničních strategií rozvoje.
Vychází ze zkušeností s unijní politikou soudržnosti a z dřívějších iniciativ v oblasti inteligentní 
specializace a přeshraniční spolupráce. Poté, co bylo dosaženo shody ohledně záměru programu 
spolupráce, je na čase přistoupit k jeho realizaci. Hlavním cílem tohoto opatření je zajistit školení 
celostátních, regionálních a místních aktérů, podporovat dialog mezi EU a zeměmi a regiony Latinské 
Ameriky a také výměnu mezi podniky, vědecko-výzkumnými pracovišti a občanskou společností. To 
napomůže rozvoji organizačních a administrativních kapacit v partnerských zemích nezbytných k 
prosazování hospodářských změn a diverzifikace v méně rozvinutých a hraničních oblastech.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Pilotní projekt ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Odůvodnění:
Toto opatření přispěje k upevnění vazeb mezi partnery z EU a Latinské Ameriky a k prohloubení jejich 
spolupráce, podpoří vyvážený územní rozvoj a sociálně-ekonomickou soudržnost, inteligentní specializaci a 
inovace na regionální úrovni a povede také k urychlení regionálního procesu integrace. Přispěje navíc k 
zavádění nové strategie pro EU a Latinskou Ameriku.

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

Předloha změn 6261 === REGI/6261 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 29
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 29 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Rezerva

Celkem 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Název:
Přípravní akce – Projekt vycházející z Jadransko-jónské sítě univerzit, regionů, obchodních komor a měst 
(AI-NURECC)

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Navrhovaný projekt pokračuje formou přípravné akce a vycházá z úspěchu pilotního projektu s názvem 
Strategie Evropské unie pro jadransko-jónský region (EUSAIR) – koncipování a vypracování iniciativ a 
projektů, které by byly přínosem pro daný region jako celek.
Jadransko-jónská síť univerzit, regionů, obchodních komor a měst (AI-NURECC) navrhla iniciativu 
zahrnující hlavní zainteresované strany jadranského a jónského regionu, které se spojily ve snaze o 
realizaci Strategie Evropské unie pro jadransko-jónský region (EUSAIR), usilují o větší ztotožnění se 
aktérů na regionální a místní úrovni s hlavními cíli a možnostmi této strategie a podporují řádnou 
realizaci jejího akčního plánu.
Tuto iniciativu koordinuje Konference okrajových přímořských regionů s podporou ze strany čtyř 
partnerů v daném regionu: Jadransko-jónského euroregionu (AIE), Fóra jadranských a jónských měst 
(FAIC), Fóra jadranských a jónských obchodních komor a sítě univerzit UniAdrion.
Doba trvání stávající iniciativy je 18 měsíců (ukončení na podzim roku 2018), přičemž z informací od 
zainteresovaných stran a účastníků vyplývá, že je zapotřebí navrhnout ještě jednu iniciativu, která by byla 
delší.
Tato nová iniciativa, která by navazovala na původní iniciativu AI-NURECC, byl trvala 36 měsíců (od 
října 2019 do října 2022).
Jejím cílem by bylo:
– zajištění větší odpovědnosti aktérů na regionální a místní úrovni za plnění hlavních cílů a využití 
možností strategie EUSAIR, kdy by byl podporován účinný přístup založený na účasti řadových členů
– podora rozvoje udržitelného cestovního ruchu se zaměřením na osm prioritních činností tematické řídicí 
skupiny č. 4 v souladu se zprávou unie EUSAIR o strategiích členských států v oblasti cestovního ruchu, 
pokud jde o společné priority a společnou činnost v souvislosti se IV. pilířem akčního plánu unie EUSAIR 
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„Udržitelný cestovní ruch“, podpora při realizaci činnosti ve spolupráci se členy tematické řídicí skupiny 
pro 4. pilíř
– podpora vytváření sítí mezi řadou aktérů a spolupráce mezi zástupci soukromého a veřejného sektoru a 
občanské společnosti za účelem:
– podpory koordinace politiky EU zaměřené na vybudování oběhového hospodářství s politikou na 
celostátní, regionální a místní úrovni 
– provádění činnosti zaměřené na řešení teritoriálních problémů na konkrétním jadranském a jónském 
území (hory, ostrovy a řídce obývané oblasti), propojení strategie EUSAIR s novým územním programem 
a podpory regionálních orgánů, které řeší konkrétní územní problémy (stávajících platforem, mladých lidí 
v oblastech s územními problémy), při navázání dialogu
– rozvoje dovedností a znalostí mladých lidí, studentů a státních úředníků, včetně těch, kteří žijí v 
oblastech s územními problémy
– podpory témat strategie EUSAIR, která zasahují do několika pilířů – „Výzkum a inovace“, „Rozvoj 
malých a středních podniků“ a „Budování kapacit“. Proto je nutné podporovat v rámci strategie EUSAIR 
podnikatelského ducha a činnost nadnárodních uskupení a center digitálních inovací a přispívat k šíření 
stávajících platforem RIS3 a k jejich rozšiřování a případně také k práci na nových platformách
– zajištění synergického působení tematických řídicích skupin v rámci strategie EUSAIR
– zajištění synergického působení dalších iniciativ (WESTMED, BLUEMED), příp. dalších 
makroregionálních strategií (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Cílovými skupinami této návazné iniciativy budou:
odborníci z regionálních a místních samospráv,
univerzity, zařízení pro odborné vzdělávání a přípravu, studenti a studentská sdružení,
mládež a mladí nezaměstnaní,
regionální, příp. místní rozvojové agentury,
obchodní komory,
malé a střední podniky,
kulturní a tvůrčí odvětví,
soukromí investoři,
ostrovní, vesnické a horské obce a sítě.
V rámci této návazné iniciativy bude probíhat:
organizace školení v rámci iniciativy AI-NURECC, která by se zaměřovala na nejrůznější tematické 
oblasti a průřezovou problematiku (udržitelný cestovní ruch, modrý růst, rozvoj malých a středních 
podniků, výzkum a vývoj apod.),
řízení záležitostí spojených s platformou RIS3, řešení problematiky inovací a rozvoje malých a středních 
podniků v rámci strategie,
vytvoření fondu v rámci iniciativy AI-NURECC určeného pro školící účely (6měsíční bezplatné stáže v 
inovativních podnicích jadranského a jónského regionu,
rozvoj konkrétních studií (zabývajících se např. tím, jak řešit problémy spojené s rozvojem udržitelného 
cestovního ruchu v oblasti výletních plaveb v jadranském a jónském regionu, s mořskou západní 
hedvábnou stezkou, ukazateli a shromažďováním údajů o ostrovech EUSAIR apod.),
Tato návazná iniciativa se bude vztahovat na následující území:
makroregion EUSAIR,



14

činnost by se měla pokud možno zaměřovat na území jadranského a jónského regionu potýkající se s 
konkrétními problémy (např. na hory, ostrovy a řídce obydlené oblasti), kde by měla probíhat.
Vzhledem k činnosti, na kterou se chce iniciativa AI-NURECC zaměřit, se budou na realizaci konkrétních 
akcí podílet kromě partnerů v rámci této iniciativy i přidružení partneři.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Přípravná akce ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Z informací získaných od zainteresovaných stran a subjektů podílejících se na stávající činnosti v rámci 
iniciativy AI-NURECC vyplývá, že je zapotřebí navrhnout ještě jednu iniciativu, která by byla delší a 
zahrnovala by větší množství účastníků. Vzhledem k činnosti, na kterou se chce iniciativa AI-NURECC 
zaměřit, se budou na realizaci dalších konkrétních akcí podílet kromě partnerů v rámci této iniciativy i 
přidružení partneři.

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

Předloha změn 6262 === REGI/6262 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 30
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 30 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Rezerva

Celkem 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Název:
Přípravná akce – Inteligentní místní samospráva za využití internetu věcí, umělé inteligence, virtuální 
reality a nástrojů strojového učení s cílem vybudovat užší vztah s občany a řešit jejich problémy

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Středisko inovací a nápadů občanů („Centre of Innovation and Civic Imagination“ – CIIC) představuje 
nástroj k zajištění sociálních inovací, komunikace, výzkumu a propagace a je místem diskuzí a 
poskytování informací občanům, veřejnosti a odborníkům z různých oblastí. Cílem tohoto střediska je stát 
se trvale fungující laboratoří, v níž by se vyvíjely a testovaly nejrůznější formy spolupráce mezi městskými 
subjekty zaměřené na propagaci debat o inovativních městských projektech a na podporu účasti občanů v 
nich. Ve středisku by probíhalo řízení analytických procesů a práce na pilotních projektech pro obce s 
cílem vyřešit jejich naléhavé problémy, plánování budoucích projektů a v souvislosti se stávající 
dynamikou měst hledání dalších funkcí. Jednou z hlavních zvláštností tohoto střediska bude využití 
účinné organizace otevřených setkání a metodiky v oblasti inovací, které doporučila Evropská komise, a 
to s použitím koncepce čtveřité spirály (při řešení analytických problémů za účasti odborníků z oblasti 
veřejné správy, akademické obce, podnikatelského prostředí a nevládních organizací) nebo dokonce 
pětinásobné spirály, kdy by se k subjektům čtveřité spirály připojili i občané, kteří mají prospěch z 
opatření zaměřených na zvýšení kvality života ve městě. Středisko bude koordinovat složité sítě 
participativního řízení a zajišťovat jejich vedení.
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Významnou předností tohoto pilotního projektu je důraz kladený na aktivní zapojení občanů s ohledem na 
činnost místní samosprávy a na jejich účast na rozhodovacím procesu.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Přípravná akce ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Technika má zajistit snadnější přístup občanů k veřejné správě. Proto je nutné vytvořit strategii zaměřenou 
na financování místních inovativních řešení, která mají mít obce k dispozici. Finanční prostředky by měly 
občanům pomoci při navrhování produktů, které by odpovídaly jejich potřebám, a to za využití digitálních 
řešení dostupných na trhu, jako je např. internet věcí, umělá inteligence, virtuální realita a strojové učení. Ve 
výsledku se jasně ukáže, jak dalece mohou stroje sloužit občanům, kteří budou mít navíc zajištěn celodenní 
přístup k místním veřejným službám.

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

Předloha změn 6263 === REGI/6263 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 13 03 77 31
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
13 03 77 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rezerva

Celkem 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Název:
Přípravná akce – Evropská strategie pro jadransko-jónský region (EUSAIR): koncipování a vypracování 
iniciativ a projektů na podporu víceúrovňové správy a partnerství s přínosem pro daný region

Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Záměrem přípravné akce je:
organizace a rozvoj účinné víceúrovňové správy za účelem plnění cílů stanovených ve strategii EU pro 
jadransko-jónský region (EUSAIR),
budování kapacit hlavních subjektů provádějících strategii EUSAIR, což je předpokladem účinné 
realizace akčního plánu EUSAIR,
vytváření, příprava a vlastní provádění iniciativ a projektů se skutečnou makroregionální hodnotou,
realizace informačních iniciativ, podpora partnerství mezi nevládními organizacemi a místními a 
regionálními orgány, kulturních akcí, vzdělávacích programů či seminářů pro občany, zejména mladé lidi 
z uvedeného regionu, s cílem přiblížit jim strategii EUSAIR, poukázat na jejich společnou regionální 
identitu a prosazovat partnerství a vytváření kontaktů v celém regionu. Tyto programy by měly klást důraz 
na občanskou výchovu, nadnárodní podnikání, příležitosti k pořádání kulturních akcí a na dobré 
sousedské vztahy a pomoci při podpoře účinné integrace kandidátských a potenciálně kandidátských zemí 
do EU,
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podpora mezinárodních sdružení zastupujících regiony, města, obchodní komory, univerzity, přístavní 
orgány a další subjekty, jejichž cílem je ještě lepší provádění strategie.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Přípravná akce ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Tento region sehrává důležitou roli při upevňování zeměpisné kontinuity v Evropě.

Strategie EU pro jadransko-jónský region by měla být uskutečňována s využitím všech dostupných zdrojů 
financování – z rozpočtu Evropské unie, jejích členských států i ostatních pobřežních zemí, mezinárodních 
finančních institucí a soukromého kapitálu. Základní podmínkou úspěšného provádění této strategie je 
partnerství mezi zainteresovanými stranami na místní a regionální úrovni a nevládními organizacemi.

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

Předloha změn 6264 === REGI/6264 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Článek 13 08 01 — Program na podporu strukturálních reforem – Provozně-technická pomoc převedená z 
okruhu 1b (ESF, EFRR a FS)

Částky se mění takto:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
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
Rezerva

Celkem 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

Odůvodnění:
Původní návrh rozpočtu (NR).

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

Předloha změn 6265 === REGI/6265 ===

předkládá zpravodaj/zpravodajka Younous Omarjee, Výbor pro regionální rozvoj

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

Doplňuje se: 32 02 77 16
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu pro rok 2020 Postoj Rady 2020 Rozdíl Nová částka

Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby Závazky Platby
32 02 77 16 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Rezerva

Celkem 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Název:
Přípravná akce – prohloubení spolupráce na klimatických opatřeních mezi vesnicemi v rámci EU i mimo 
ni vytvořením venkovské identity v rámci Paktu starostů a primátorů
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Poznámky:
Doplňuje se následující text:

Tato akce je jedinečná v tom, že vesnice a venkovské oblasti dostane do popředí opatření v oblasti boje 
proti změně klimatu prostřednictvím nového rámce globálního Paktu starostů a primátorů. V rámci této 
akce spojí vesnice EU a orgány ve venkovských oblastech po celém světě, které jsou lépe obeznámeny s 
problémy vyplývajícími ze změny klimatu pro venkovské oblasti a prosazují ambiciózní globální dohodu v 
oblasti klimatu, své síly a postaví se do čela snahy o dosažení klimatického cíle, kterým jsou nulové emise 
CO2 do roku 2050.
Prostřednictvím této akce budou vesnice EU úzce spolupracovat v rámci Unie i mimo ni na celkovém 
budování kapacit, konkrétně na výměně zkušeností, předávání poznatků a know-how v oblasti 
udržitelných zdrojů energie a klimatického plánování, na výměně osvědčených postupů v oblasti 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, na výměně poznatků o zcela nových 
finančnicích nástrojích EU vyčleněných na podporu investic do udržitelných zdrojů energie.
Tato akce bude zahrnovat analýzu stávajících osvědčených postupů v oblasti udržitelných zdrojů energie a 
klimatického plánování uplatňovaných ve vesnicích a venkovských oblastech a rozvoj inovativních 
integrovaných venkovských strategií, které by řádně řešily problematiku přístupu k energii a energetické 
chudoby, zmírňování změny klimatu a snižování emisí skleníkových plynů a také přizpůsobování 
venkovských území změně klimatu.
Tyto strategie budou v souladu s balíčkem opatření v rámci strategie „Čistá planeta pro všechny“ a „Čistá 
energie pro všechny Evropany“ i s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a cíli „udržitelné energie pro 
všechny“.
A konečně jsou plánována ustanovení pro transparentní monitorování, nahlašování a ověřování emisí 
skleníkových plynů v souladu s požadavky úmluvy UNFCCC.

Právní základ:
Doplňuje se následující text:

Přípravná akce ve smyslu čl. 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým 
se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odůvodnění:
Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby se ve strategiích a legislativních návrzích EU řádně přihlíželo k 
problematice dekarbonizace evropských vesnic a venkovských oblastí. Prostřednictvím navrhovaných akcí 
by mohly vesnice a venkovské oblasti EU významným způsobem přispět k dosažení cíle, kterým jsou nulové 
emise CO2 do roku 2020. S cílem posílit vedoucí úlohu EU v oblasti ochrany klimatu bude v rámci 
venkovské identity globálního Paktu starostů a primátorů možné předávat tyto poznatky venkovským 
oblastem mimo EU a zajistit s nimi výměnu osvědčených postupů.


