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Návrh na zmenu 6250 === REGI/6250 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 02 02 77 41
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 400 000 200 000 400 000 200 000

Položka:
Pilotný projekt – Uľahčenie kulinárskych výmen medzi utečeneckými a hostiteľskými komunitami v 
obciach a malých mestách v okrajových oblastiach Európy

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Cieľom tohto pilotného projektu je zaoberať sa otázkou účinnej integrácie utečencov, čo má pre 
regionálny rozvoj zásadný význam. Bude to prebiehať tak, že sa vytvorí rámec pre integráciu 
prostredníctvom vzájomného učenia v rámci kulinárskych výmen medzi utečeneckými a hostiteľskými 
komunitami v okrajových oblastiach Európy.
Medzikultúrne výmeny môžu prispieť k integrácii novoprichádzajúcich osôb a zmierniť obavy 
hostiteľských komunít. Mnohé existujúce snahy však v prvom rade priťahujú mladších, vzdelaných a 
viacjazyčných účastníkov a sústreďujú sa do veľkých miest. Uľahčená výmena receptov, kurzy varenia a 
jedlo pripravené doma majú potenciál umožniť priamu interakciu širokého spektra ľudí vrátane žien, 
starších, menej vzdelaných a jednojazyčných ľudí, a ponúknuť utečencom a hostiteľským komunitám 
priame, citeľné a chutné výhody. Mimovládne organizácie vo viacerých veľkých mestách podporili malé 
spoločné kuchyne, kuchárske festivaly s utečencami a výmeny receptov.
Aby sa takéto výmeny mohli uskutočniť v menších a odľahlejších lokalitách, ktoré niekedy náhle 
prijímajú veľké utečenecké komunity, je však nevyhnutné zapojiť tlmočníka. Tento pilotný program bude 
nevyhnutné uskutočniť okamžite v pomerne izolovaných lokalitách v členských štátoch, ktoré 
zaznamenali veľký počet novoprichádzajúcich osôb. Tento pilotný projekt má však potenciál sa udržať a 
schopnosť rozšíriť sa, čo sa týka veľkosti, a reprodukovať na účely preklenutia ďalších nedostatkov.
Z tohto dôvodu by malo byť súčasťou počiatočného zavádzania dôkladné posúdenie účinkov, výhod a 
problémov.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Pilotný projekt v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
„Po príchode utečencov do Európy, ktorý dosiahol vrchol v rokoch 2015/2016, sa pozornosť teraz presunula 
k účinnej integrácii migrantov do ich nových spoločností. Hoci migračná politika zostáva v pôsobnosti 
jednotlivých členských štátov, ústredné a miestne orgány uznávajú, že integrácia sa musí uskutočňovať tam, 
kde ľudia sú, a to na ich pracoviskách, v ich štvrtiach a v školách, ktoré ich deti navštevujú. Za každou 
migračnou štatistikou sú jednotlivci alebo rodiny, ktoré začínajú nový život na novom mieste.“
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Zdroj: OECD – Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees (Spoločne za miestnu 
integráciu migrantov a utečencov)

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

Návrh na zmenu 6251 === REGI/6251 ===

predkladá Younous Omarjee, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Článok 04 02 64 — Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

Súčet 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

Odôvodnenie:
Obnovený návrh rozpočtu (NR).

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

Návrh na zmenu 6252 === REGI/6252 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 06 02 77 25
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Inteligentná mestská mobilita prostredníctvom autonómnych vozidiel

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska by mestá v celej Európskej únii mali vo veľkom rozsahu 
zaviesť koncepciu autonómnych elektrických automobilov/elektrických automobilov bez vodiča, aby mohli 
s ohľadom na svojich občanov, turistov, ďalšie zainteresované strany a životné prostredie presadzovať 
lepšiu a ekologickú politiku mestskej mobility. Prostredníctvom tohto pilotného projektu predpokladáme 
zavedenie súboru integrovaných opatrení v najmenej 10 mestách (pilotných mestách) s rôznou veľkosťou 
v rôznych členských štátoch EÚ, ktoré zahŕňajú preplnené mestské centrá a významné štvrte, turistické 
destinácie vrátane pevností, tematické zábavné parky alebo strediská, letiská, vzdelávacie univerzity, veľké 
nemocnice atď. Projekt zohľadňuje vyvážené geografické rozloženie medzi mestami v krajinách EÚ (na 
severe, juhu, východe, západe, na západe a v strede), medzi bohatšími a chudobnejšími mestami,medzi 
veľkými alebo malými až stredne veľkými mestami. Záujem je o mestá so silnou politickou vôľou, ktoré 
majú kompetentnú správu a technické kapacity na testovanie týchto autonómnych vozidiel a ktoré by boli 
schopné tento pilotný projekt upraviť tak, aby sa z neho stala iniciatíva na obecnej úrovni.
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Tento projekt integrovaným spôsobom kombinuje nadobudnutie malých autobusov kyvadlovej dopravy 
bez vodiča s kapacitou prepravy 15 osôb a s prístupom pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 
ponúknu pilotným mestám a súkromným miestam väčšiu, efektívnu a inteligentnú mobilitu.
Tieto autobusy využívajú údaje zo senzorov Lidar, z kamier, GPS RTK, IMU a odometrie, ktoré sa 
zhromažďujú a interpretujú pomocou hĺbkových učiacich programov, umelej inteligencie a 
vysokorýchlostného prepojenia.
Ich nadobudnutie dopĺňajú intenzívne vzdelávacie kampane propagované cez kanále sociálnych médií v 
mestských úradoch, na školách, univerzitách, v turistických informačných centrách, bytových 
združeniach, odborových zväzoch atď. Cieľom týchto kampaní je vytvoriť silné mestské zmýšľanie, 
verejne orientované na využívanie tohto alternatívneho dopravného modelu, a posilniť význam alternatív 
ekologickej mobility v európskom mestskom prostredí, ako aj viditeľne podporovať finančnú podporu 
Európskej komisie. Na konci projektu bude vypracovaná príručka obsahujúca získané skúsenosti, ktorá 
bude poskytnutá verejnosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Bude sa rozširovať prostredníctvom 
príslušných oficiálnych kanálov (napr. združení obcí v každom členskom štáte EÚ, príslušných 
zastrešujúcich sietí pre miestne samosprávy, turistické destinácie, odborové zväzy). Verejné podujatia 
(napr. tlačová konferencia) a praktické ukážky sa uskutočnia v Európskom parlamente, vo Výbore 
regiónov alebo v Európskej komisii a v každom pilotnom meste.
Tieto dopravné zariadenia sú vybavené inteligentnými zariadeniami (napr. digitálnymi displejmi), ktoré 
ponúkajú relevantné informácie o jazde, cieľovom mieste, uhlíkovej stope či vzdelávacie správy o 
dôležitosti života v ekologickom mestskom prostredí; merajú kvalitu ovzdušia v reálnom čase pomocou 
senzorov, oznamujú svoje príchody/odchody do/zo staníc pomocou zvukových a digitálne zobrazovaných 
správ. Poskytujú cestujúcim bezplatné WI-FI. Počas pilotného projektu je prístup do autobusov pre 
občanov bezplatný. Prevádzkové náklady potrebné na ich optimálne fungovanie sú kryté z projektov a 
záruk, ktoré poskytuje spoločnosť, ktorá vyhrala verejnú súťaž na dodávku autobusov.
Ďalším dôležitým argumentom je, že tento druh pilotného projektu prostredníctvom konkrétnych 
výsledkov vytvára škálovateľný model, ktorý by sa mohol preniesť na úroveň rôznych miest v celej EÚ s 
rôznymi a špecifickými potrebami mobility. Jeho výsledky podporujú obce a ďalšie príslušné 
zainteresované strany (vrátane súkromných prevádzkovateľov) pri príprave svojich budúcich projektov 
mobility, ktoré by mohla financovať Európska komisia a národné vlády v rámci budúceho obdobia 
prideľovania (2021 – 2024) prostredníctvom regionálnych operačných programov a ďalších programov, 
ktoré podporujú politiku súdržnosti EÚ. Budú si tak viac vedomí nákladov, požiadaviek na bezpečnosť, 
logistiky, nákladov na údržbu a nákladov na cenovú dostupnosť. Mestá by mohli prijať nové miestne 
rozhodnutia/politiky zamerané na inteligentnú mestskú mobilitu a prispôsobiť ich, čím by sa posilnila 
dôležitosť využívania integrovanej mestskej alternatívnej dopravy, mobilita ako služba a flotila 
ekologických vozidiel, ktoré by fungovali účinne a bezpečne a zodpovedali príslušnému mestskému 
prostrediu.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Pilotný projekt v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Autonómne vozidlá (AutoV), ktoré využíva miestna samospráva, ponúkajú viac ako udržateľné riešenie 
mestskej mobility. Sú to taktiež najlepšie technológie, ktoré by ľudia využívali vo veľkom rozsahu. Keď toto 
riešenie bude riadiť orgán, ktorému občania dôverujú, ponúka príležitosť vyskúšať a rozšíriť spolužitie 
ľudí/technológií v meste, a to od etického kódexu, ktorý sa má prijať, až po verejné politiky, ktorými sa 
zavedie do mestského života, viac autonómnych vozidiel v mestách posilní miestne inteligentné stratégie.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Návrh na zmenu 6253 === REGI/6253 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 09 05 77 11
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 500 000 500 000 500 000 500 000

Položka:
Prípravná akcia – Rozvoj politiky „zdola nahor“ pre kultúru a kvalitu života v EÚ

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

V roku 2018 EÚ prijala Novú európsku stratégiu pre kultúru, ktorá ďalej rozširuje rozsah„Európskej 
stratégie pre kultúru v globalizovanom svete“ (2007). V tejto novej stratégii sa potvrdzuje, že kultúrne a 
tvorivé odvetvia posilňujú európsku identitu, sú schopné zlepšovať životy ľudí, transformovať 
spoločenstvá, vytvárať pracovné miesta a rast a vytvárať účinky presahovania do iných odvetví. 
Konkrétnejšie, jedným z troch strategických cieľov tejto novej stratégie je využiť silu kultúry a kultúrnej 
rozmanitosti v záujme sociálnej súdržnosti a kvality života podporou účasti na kultúre, mobility umelcov a 
ochrany kultúrneho dedičstva.
V dokumente sa požaduje výskum presahov v oblasti kultúry s cieľom posúdiť vplyvy v rôznych oblastiach 
vrátane zdravia a kvalitného života.
Vďaka prístupu ku kultúre a účasti na kultúrnom živote sa podporuje zlepšovanie postavenia 
jednotlivcov, demokratické povedomie a sociálna súdržnosť, a to prostredníctvom komunikácie s inými 
ľuďmi a občianskej angažovanosti. Vzhľadom na meniace sa chovanie používateľov v dôsledku 
digitalizácie, starnutie obyvateľstva a kultúrnu rozmanitosť spoločností je potrebné lepšie rozumieť 
rôznym cieľovým skupinám. Je potrebné cielenejšie sa orientovať na záujmy a potreby osobitných skupín, 
akými sú napríklad mladí a starší ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia s migrantským pôvodom 
a ľudia žijúci v chudobe alebo materiálnej deprivácii. Digitálne technológie sú prínosom pre rozšírenie 
okruhu publika a inovatívne formy účasti. Na súdržnosť a kvalitu života má výrazný vplyv 
medziodvetvová spolupráca s ďalšími odvetviami, ako je vzdelávanie, sociálna starostlivosť, zdravotná 
starostlivosť, veda a technika a rozvoj regiónov a miest. Osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohe 
kultúry na miestnej úrovni, kvalite architektúry a prostredia pre život, ako aj sociálnym inováciám 
vychádzajúcim z oblasti kultúry, ktoré prispievajú k rozvoju miest a regiónov v celej EÚ.
Cielené výstupy: Výmena skúseností a úspešných príbehov pomôže nájsť najlepšie postupy. Mohli by sa 
vytvoriť synergie so štrukturálnymi fondmi, Urbánnou agendou pre EÚ a novým Partnerstvom pre 
kultúru a kultúrne dedičstvo, ktoré z nej vychádza, ako aj s Agendou OSN 2030 a projektom OECD pre 
regionálnu produktivitu a kvalitu života založené na kultúre.
Navrhovaný pilotný projekt je zameraný na podporu
1. výskumu v oblasti kultúry a kvality života,
2. medziodvetvovej a transeurópskej spolupráce zameranej na vytváranie znalostí, pilotných projektov a 
politických usmernení o tom, ako zlepšiť kvalitu života prostredníctvom kultúry – Think Tank Európska 
kultúra a kvalita života,
3. experimentálnej činnosti na mieste v pilotných mestách v celej Európe zameranej na metódy, akcie a 
opatrenia na zvýšenie kvality života jednotlivcov a komunít (kvality zastavaného prostredia, kvality 
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priestorov pre sociálnu interakciu, kvality služieb pre konkrétne skupiny, ako sú žiaci, deti, staršie osoby, 
skupiny s osobitnými potrebami atď.),
4. vypracovania opatrení a politických usmernení pre mestá, inštitúcie a kultúrne subjekty týkajúcich sa 
účinného využívania kultúry pre kvalitný život;
5. spoločného využívania poznatkov, zvyšovania informovanosti a kapacít kľúčových aktérov pri 
využívaní kultúry pre kvalitný život – miestne workshopy v rôznych európskych mestách a fórum vo 
veľkom rozsahu pre oblasť kultúry a kvality života.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Prípravná akcia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Vďaka prístupu ku kultúre a účasti na kultúrnom živote sa podporuje zlepšovanie postavenia jednotlivcov, 
demokratické povedomie a sociálna súdržnosť, a to prostredníctvom komunikácie s inými ľuďmi a 
občianskej angažovanosti. Vzhľadom na meniace sa chovanie používateľov v dôsledku digitalizácie, 
starnutie obyvateľstva a kultúrnu rozmanitosť spoločností je potrebné lepšie rozumieť rôznym cieľovým 
skupinám. Cielenejšia orientácia na záujmy a potreby osobitných skupín, akými sú napríklad mladí a starší 
ľudia, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia s migrantským pôvodom a ľudia žijúci v chudobe alebo 
materiálnej deprivácii.

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

Návrh na zmenu 6257 === REGI/6257 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Položka 10 02 77 04 — Pilotný projekt – Integrované techniky pre seizmické posilnenie a energetickú 
hospodárnosť existujúcich budov

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

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

Odôvodnenie:
Hlavným cieľom členských štátov EÚ je asanácia existujúcich budov.

Na tento účel by sa mal vypracovať akčný plán na prebudovanie a modernizáciu existujúceho fondu budov.

Určenie udržateľných techník asanácie schopných zvýšiť seizmickú odolnosť a energetickú účinnosť však 
nie je ľahké. Sú nevyhnutne potrebné dodatočné a aktualizované výskumy a výsledky.

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

Návrh na zmenu 6254 === REGI/6254 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Článok 13 01 01 — Výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami v oblasti regionálnej a 
mestskej politiky

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

Súčet 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

Odôvodnenie:
Obnovený návrh rozpočtu (NR).

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

Návrh na zmenu 6255 === REGI/6255 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Položka 13 01 02 01 — Externí pracovníci

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

Súčet 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

Odôvodnenie:
Obnovený návrh rozpočtu (NR).

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

Návrh na zmenu 6256 === REGI/6256 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Článok 13 01 03 — Výdavky vzťahujúce sa na zariadenie a služby v oblasti informačných a 
komunikačných technológií v oblasti regionálnej a mestskej politiky

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

Súčet 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

Odôvodnenie:
Obnovený návrh rozpočtu (NR).

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

Návrh na zmenu 6258 === REGI/6258 ===
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predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 26
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 500 000 500 000 500 000 500 000

Položka:
Pilotný projekt – Budovanie kapacít na zvýšenie odolnosti proti zmene klímy v rámci politiky súdržnosti

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Očakáva sa, že politika súdržnosti prispeje k ochrane klímy viac ako kedykoľvek predtým, a Komisia preto 
navrhla v prípade ďalšieho finančného obdobia, ktoré začína v roku 2021, ustanovenia, ktoré majú 
zabezpečiť zvýšenie odolnosti infraštruktúrnych projektov proti zmene klímy. Napriek tomu, že posúdenie 
z hľadiska klímy sa pri hodnotení veľkých projektov v minulosti už predpokladalo, začleňovanie 
zvyšovania odolnosti proti zmene klímy si vyžaduje zjednodušený a cielený prístup a vyžaduje si osobitné 
odborné znalosti a kapacity zo strany príslušných aktérov, ktorí vykonávajú politiku súdržnosti, a to 
najmä riadiacich orgánov a monitorovacích výborov (vrátane všetkých zapojených partnerov). S cieľom 
zabrániť tomu, aby zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy neprebiehalo len v štýle zaškrtávania políčok, 
malo by sa miesto toho zasadiť do kontextu dlhodobej štrukturálnej zmeny a transformácie našich 
hospodárstiev. Je preto potrebné vybudovať v prípade dotknutých aktérov kapacity a znalosti, aby sa 
zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy vykonávalo účinným spôsobom už od začiatku nadchádzajúceho 
obdobia financovania.
Pilotný projekt sa zameriava na budovanie kapacít riadiacich orgánov a monitorovacích výborov v oblasti 
zvyšovania odolnosti proti zmene klímy. Rovnako prispieva k zvyšovaniu povedomia o potrebe prijať 
plánovanie a investičné rozhodnutia zohľadňujúce klímu, k začleneniu financovania politiky súdržnosti 
do dlhodobých spôsobov dekarbonizácie a k realizácii národných plánov v oblasti energetiky a klímy. Z 
dlhodobého hľadiska by sa tento projekt mohol ďalej rozvinúť do nástroja, ktorý zodpovedá potrebám 
financovania na prispôsobenie sa zmene klímy s potenciálnymi finančnými prostriedkami zo zdrojov EÚ. 
Pilotný projekt sa môže použiť aj na účely propagácie s cieľom ukázať príspevok politiky súdržnosti k 
ochrane klímy.
Navrhujú sa tieto činnosti:
– vytvorenie skupiny príslušných aktérov z riadiacich orgánov a monitorovacích výborov, ktorí už majú 
skúsenosti s vykonávaním nástrojov na zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy alebo ktorí sa budú v 
blízkej budúcnosti zaoberať týmito otázkami, a z orgánov v oblasti energetiky a ochrany klímy 
(„účastníci“). Mali by sa využívať už existujúce nástroje a siete dostupné v Európskej komisii na účely 
školení zameraných na vnútroštátne a regionálne orgány zodpovedné za riadenie štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu,
– organizovanie procesu pre účastníkov (napr. prostredníctvom workshopov), prípadne v spolupráci s 
príslušnými odborníkmi z akademickej obce a poradenských služieb, s cieľom otestovať mechanizmus na 
zvýšenie odolnosti proti zmene klímy (ktorý by navrhla napríklad Európska Komisia), aby sa získali 
skúsenosti a vytvorili závery, pokiaľ ide o jeho uplatniteľnosť, účinnosť a možné oblasti na zlepšenie,
– zúžitkovanie procesu, šírenie jeho výsledkov vrátane návrhu mechanizmov na zvýšenie kapacity 
všetkých príslušných aktérov zapojených do realizácie projektov v oblasti infraštruktúry v rámci politiky 
súdržnosti,
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– politické odporúčania zamerané na zabezpečenie toho, aby sa zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy 
stalo účinným nástrojom pri vykonávaní programu politiky súdržnosti (napr. rozvoj online nástroja 
odbornej prípravy v oblasti zvyšovania odolnosti proti zmene klímy ).

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Pilotný projekt v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Boj proti zmene klímy patrí medzi najvyššie priority EÚ a vyžaduje si opatrenia vo všetkých oblastiach. 
Okrem povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, sa musí ochrana klímy stanoviť ako horizontálna 
zásada, ktorá sa má zohľadniť kedykoľvek v rozhodovacom procese v Únii a opierať sa o mechanizmus na 
zvýšenie odolnosti proti zmene klímy. Na jeho účinné vykonávanie je potrebné vybudovať kapacity 
príslušných aktérov.

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

Návrh na zmenu 6259 === REGI/6259 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 27
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 2 000 000 500 000 2 000 000 500 000

Položka:
Pilotný projekt – Podpora partnerstiev medzi mestami v celosvetovom meradle na vykonávanie Novej 
urbánnej agendy Organizácie Spojených národov s osobitným dôrazom na spoluprácu v otázkach a 
politikách súvisiacich s obehovým hospodárstvom, ako aj v otázkach kvality ovzdušia, energetickej 
transformácie a integrácie migrantov a utečencov

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Politika rozvoja miest EÚ a medzinárodná spolupráca v oblasti mestskej politiky napredujú v témach, ako 
sú inteligentné mestá, nakladanie s odpadmi a adaptácia na zmenu klímy. Ďalším témam sa očividne 
dostáva menej pozornosti. Preto je cieľom tohto pilotného projektu/prípravnej akcie odskúšať 
medzinárodné skúsenosti a pochopiť najlepšie postupy týkajúce sa štyroch tém udržateľného rozvoja 
miest, ktoré sú pomerne zanedbávané, ale stále majú zásadný význam pre kvalitu života v mestách v rámci 
EÚ a mimo nej. Ide o témy, v prípade ktorých majú mestá na celom svete, a to aj v menej prosperujúcich 
krajinách, veľa skúseností, ktoré môžu ponúknuť mestám v EÚ. Napríklad zásadne dôležitou oblasťou je 
obehové hospodárstvo, v prípade ktorého sa mestá v EÚ môžu veľa naučiť od miest mimo EÚ. Janez 
Potočnik, bývalý komisár EK a teraz spolupredseda Medzinárodného panelu o zdrojoch v rámci 
Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) uviedol, že „prechod na obehové hospodárstvo je nielen 
nevyhnutný, ale aj neodvratný“. Ide teda o jednu zo štyroch kľúčových oblastí, v ktorých musíme 
odskúšať nové postupy vychádzajúce z medzinárodných skúseností, ktoré zase môžu slúžiť ako ukážka 
pre budúce programy rozvoja miest EÚ v rámci politiky súdržnosti. Na zabezpečenie úspechu tejto 
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spolupráce je dôležité, aby sa do nej zapojili zainteresované strany v rámci EÚ aj mimo nej, najmä 
výskumná obec a súkromný sektor.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Pilotný projekt v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Pri prijatí Novej urbánnej agendy OSN v októbri 2016 v Quite prijala EÚ dobrovoľné záväzky realizovať 
Novú urbánnu agendu prostredníctvom Urbánnej agendy pre EÚ a posilniť spoluprácu medzi mestami v 
oblasti udržateľného rozvoja miest. Skúsenosti s činnosťami EÚ doposiaľ ukazujú, že hlavné témy urbánnej 
agendy sú zanedbávané. Prostredníctvom tohto pilotného projektu/prípravnej akcie budú tieto štyri témy 
prebiehať v pilotnej fáze v záujme zlepšenia mestskej politiky v EÚ a mimo EÚ a iniciovať budúcu 
spolupráci medzi mestami.

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

Návrh na zmenu 6260 === REGI/6260 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 28
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Položka:
Pilotný projekt – Spolupráca medzi EÚ a Latinskou Amerikou v oblasti územného rozvoja a inovácií na 
regionálnej úrovni

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Táto akcia podporí spoluprácu s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a regionálnymi organizáciami v 
oblasti inovácií na regionálnej úrovni a stratégií cezhraničného rozvoja.
Bude vychádzať zo skúseností z politiky súdržnosti EÚ a predchádzajúcich iniciatív týkajúcich sa 
inteligentnej špecializácie a cezhraničnej spolupráce. Po dohodnutom vyhlásení o zámere je čas začať 
realizovať program spolupráce. Hlavným cieľom tejto akcie je vyškoliť vnútroštátnych, regionálnych a 
miestnych aktérov; podporovať dialóg medzi krajinami a regiónmi EÚ a Latinskej Ameriky; a 
podporovať výmenu medzi komunitami z oblasti podnikania, výskumu a občianskej spoločnosti. To by 
pomohlo vytvoriť organizačné a administratívne kapacity v partnerských krajinách s cieľom podporiť 
hospodársku zmenu a diverzifikáciu v menej rozvinutých a pohraničných oblastiach.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Pilotný projekt v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
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Odôvodnenie:
Táto akcia prispieva k posilneniu väzieb a spolupráce medzi partnermi EÚ a Latinskej Ameriky a k podpore 
vyváženého územného rozvoja a sociálno-ekonomickej súdržnosti, inteligentnej špecializácie a inovácií na 
regionálnej úrovni, ako aj k posilneniu procesov regionálnej integrácie. Prispeje k vykonávaniu novej 
stratégie EÚ – Latinská Amerika.

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

Návrh na zmenu 6261 === REGI/6261 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 29
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Položka:
Prípravná akcia – Projekt odvodený z jadransko-iónskej siete univerzít, regiónov, obchodných komôr a 
miest (AI-NURECC)

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Navrhovaný projekt pokračuje ako prípravná akcia nadväzujúca na úspech pilotného projektu pod 
názvom: stratégia Európskej únie pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR) – vytvorenie a 
príprava iniciatív a projektov so skutočnou pridanou hodnotou pre región ako celok.
Jadransko-iónska sieť univerzít, regiónov, obchodných komôr a miest (Iniciatíva AI-NURECC) navrhla 
iniciatívu za účasti kľúčových zainteresovaných strán v regiónoch Jadranského a Iónskeho mora, ktorí 
vynaložili spoločné úsilie na podporu vykonávania stratégie Európskej únie pre región Jadranského a 
Iónskeho mora (EUSAIR), zvýšenie rozpočtových prostriedkov na hlavné ciele a príležitosti EUSAIR na 
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj podporu riadneho vykonávania svojho akčného plánu.
Iniciatívu AI-NURECC koordinuje CPMR s podporou štyroch partnerov v tejto oblasti: Euroregión 
Jadranského a Iónskeho mora (AIE), Fórum miest pobrežia Jadranského a Iónskeho mora (FAIC), 
Fórum obchodných komôr pobrežia Jadranského a Iónskeho mora a UniAdrion.
Súčasná iniciatíva AI-NURECC trvá 18 mesiacov (jej koniec pripadol na jeseň 2018) a spätná väzba od 
zainteresovaných strán a účastníkov poukazuje na potrebu druhej – predĺženej – iniciatívy.
Obdobie trvania projektu odvodeného z iniciatívy AI-NURECC by mohlo byť 36 mesiacov (od októbra 
2019 do októbra 2022).
Projekt odvodený z iniciatívy AI-NURECC sa bude zameriavať na:
Posilnenie osvojenia hlavných cieľov a príležitostí EUSAIR regionálnymi a miestnymi orgánmi, 
presadzovanie efektívneho participatívneho prístupu zdola nahor;
Podporu rozvoja udržateľného cestovného ruchu so zameraním sa na osem prioritných činností pre 
tematickú riadiacu skupinu 4 v súlade so správou EUSAIR o národných stratégiách pre cestovný ruch pre 
spoločné priority a opatrenia v súvislosti s akčným plánom EUSAIR - IV. pilier: „Udržateľný cestovný 
ruch, podpora vykonávania činností v spolupráci s členmi tematickej riadiacej skupiny 4;



13

Podporu vytvárania sietí viacerých aktérov a spolupráce medzi zástupcami súkromného a verejného 
sektora a občianskej spoločnosti s cieľom:
? podporovať koordináciu medzi politikami EÚ a vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi politikami 
na účely rozvoja obehového hospodárstva;
? zaoberať sa územnými problémami na konkrétnych územiach pobrežia Jadranského a Iónskeho mora 
(pohoria, ostrovy a riedko osídlené oblasti), pričom sa EUSAIR prepojí s novým územným programom a 
podporí sa regionálna úroveň s konkrétnymi územnými problémami (existujúce platformy, mladí ľudia v 
oblastiach s územnými problémami) s cieľom nadviazať dialóg;
? zlepšiť zručnosti a znalosti mladých ľudí, študentov a štátnych zamestnancov vrátane tých, ktorí 
odchádzajú z oblastí s územnými problémami;
? podporiť medzipilierové témy EUSAIR: „Výskum a inovácie“, „Rozvoj MSP“ a „budovanie kapacít“; 
Preto treba podporiť podnikanie, nadnárodné klastre a činnosti centier digitálnych inovácií pre EUSAIR, 
ako aj prispieť k šíreniu a posilneniu existujúcich platforiem RIS3 a v prípade potreby k práci na nových 
platformách.
Umožnenie synergií s tematickými riadiacimi skupinami EUSAIR;
Podporu synergií s ďalšími iniciatívami (WESTMED, BLUEMED) a/alebo inými makroregionálnymi 
stratégiami (EUSDR, EUSBSR, EUSALP).
Cieľovými skupinami projektu odvodeného z iniciatívy AI-NURECC budú:
Odborníci z regionálnych a miestnych samospráv;
Univerzity, inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy, študenti a združenia študentov;
Mladí ľudia a nezamestnaní z radov mladých ľudí;
Regionálne a/alebo miestne rozvojové agentúry;
Obchodné komory;
Malé a stredné podniky;
Tvorivé a kultúrne odvetvia;
Súkromní investori;
Ostrovné, vidiecke a horské komunity a siete.
Činnosti, ktoré sa budú vykonávať v rámci projektu odvodeného z iniciatívy AI-NURECC, budú:
Organizácia seminárov odbornej prípravy AI-NURECC zameraných na rôzne tematické oblasti a 
prierezové otázky (udržateľný cestovný ruch, modrý rast, rozvoj MSP, výskum a inovácie atď.);
Vykonávanie RIS3, inovácie a otázky rozvoja MSP v rámci stratégie;
Vytvorenie štipendijného fondu AI-NURECC (6-mesačná bezplatná stáž v inovatívnom podniku v regióne 
AI);
Vypracovanie konkrétnych štúdií (napr. o tom, ako riešiť výzvy, ktoré majú vplyv na rozvoj udržateľného 
cestovného ruchu v oblasti výletných plavieb v regióne AI, morské západné hodvábne cesty, ukazovatele a 
zber údajov pre ostrovy EUSAIR atď.).
Projekt odvodený z iniciatívy AI-NURECC sa bude zameriavať na tieto územia:
makroregión EUSAIR;
Ak je to možné, činnosti by sa mali zamerať na územia AI so špecifickými problémami a/alebo sa na nich 
vykonávať (napr. pohoria, ostrovy a riedko osídlené oblasti).
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Vzhľadom na činnosti, ktoré chce projekt odvodený z iniciatívy AI-NURECC realizovať, sa na 
vykonávaní osobitných opatrení budú podieľať okrem partnerov iniciatívy AI-NURECC aj pridružení 
partneri;

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Prípravná akcia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Spätná väzba od zainteresovaných strán a účastníkov v súčasných činnostiach iniciatívy AI-NURECC 
ukazuje, že je potrebná druhá – rozšírená a inkluzívnejšia – iniciatíva. Vzhľadom na činnosti, ktoré chce 
projekt odvodený z iniciatívy AI-NURECC realizovať, sa na vykonávaní osobitných dodatočných opatrení 
budú podieľať okrem partnerov iniciatívy AI-NURECC aj pridružení partneri;

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

Návrh na zmenu 6262 === REGI/6262 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 30
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Položka:
Prípravná akcia – Inteligentná miestna správa využívajúca internet vecí, umelú inteligenciu, virtuálnu 
realitu a nástroje strojového učenia s cieľom byť bližšie k občanovi a byť mu viac k dispozícii 

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Centrum pre inovácie a občianske nápady („Centre of Innovation and Civic Imagination (CIIC)“)je 
nástroj sociálnej inovácie, komunikácie, výskumu a propagácie, ako aj miesto na diskusiu a informácie 
dostupné občanom, verejnosti a odborníkom v rôznych oblastiach. Cieľom CIIC je tiež stať sa stálym 
laboratóriom na rozvoj a testovanie rôznych foriem spolupráce medzi mestskými aktérmi s cieľom 
podporiť participatívnu prax a podporiť diskusie o mestských inovačných projektoch. Centrum riadi 
procesy analýzy a pripravuje pilotné projekty pre komunitu a zameriava sa na riešenie naliehavých 
problémov mesta a plánovanie budúcich projektov s cieľom identifikovať doplnkové funkcie v súvislosti 
so súčasnou dynamikou mesta. Jednou z osobitostí CIIC je využívanie otvorených stretnutí a metodík 
inovácií, odporúčaných Európskou komisiou, pri organizácii a účinnej organizácii, a to s použitím 
koncepcie štvoritej špirály (riešenie tém analýzy za účasti odborníkov z oblasti verejnej správy, 
akademickej obce, podnikateľského prostredia a odvetvia mimovládnych organizácií), alebo dokonca aj 
pätorakej špirály, keď sa k subjektom štvoritej špirály pripojí aj občan - priamy príjemca opatrení 
zameraných na zvýšenie kvality života v meste. Centrum koordinuje a usmerňuje komplexné siete 
participatívneho riadenia.
Hlavnými bodmi tohto pilotného projektu je zdôrazniť proaktivitu občanov voči miestnym samosprávam a 
zdôrazniť význam ich účasti na rozhodovacom procese.
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Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Prípravná akcia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Technológia má uľahčiť občanom prístup k verejnej správe. Preto by sa mala prijať politika zameraná na 
financovanie miestnych inovačných riešení, ktoré sa majú poskytovať obciam. Financovanie by malo 
pomôcť mestám pri navrhovaní produktov prispôsobených miestnym potrebám s použitím digitálnych 
riešení dostupných na trhu, ako je internet vecí, umelá inteligencia, virtuálna realita a strojové učenie. 
Výsledkom bude konkrétne ukázať, ako môžu strojové zariadenia slúžiť občanom a zároveň vytvoriť 
miestne verejné služby, ktoré budú dostupné 24 hodín denne 7 dní v týždni.

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

Návrh na zmenu 6263 === REGI/6263 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 13 03 77 31
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Položka:
Prípravná akcia— Európska stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR): vypracovanie 
a príprava iniciatív a projektov na podporu viacúrovňového riadenia a partnerstiev so skutočnou 
pridanou hodnotou pre región

Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Cieľom tejto prípravnej akcie je organizovanie a vytvorenie:
účinného viacúrovňového riadenia v snahe splniť ciele stanovené v stratégii EÚ pre región Jadranského 
a Iónskeho mora (EUSAIR);
budovania kapacít medzi hlavnými subjektami vykonávajúcimi EUSAIR ako predpoklad účinného 
vykonávania akčného plánu EUSAIR;
vypracovanie, príprava a samotné vykonávanie iniciatív a projektov so skutočnou makroregionálnou 
hodnotou;
iniciatív na zvyšovanie informovanosti, podpora partnerstva mimovládnych organizácií a miestnych a 
regionálnych orgánov, kultúrne podujatia, programy odbornej prípravy a/alebo semináre pre občanov, a 
najmä pre mladých ľudí v regióne, s cieľom prevziať zodpovednosť v súvislosti s EUSAIR, zdôrazniť 
spoločnú regionálnu identitu a podporovať partnerstvo a vytváranie sietí v celom regióne. Tieto programy 
by mali zdôrazňovať občiansku výchovu, nadnárodné podnikanie, príležitosti týkajúce sa kultúrnych 
podujatí, dobré susedské vzťahy a pomôcť presadzovať účinnú integráciu kandidátskych a potenciálnych 
kandidátskych krajín vo vzťahu k členstvu v EÚ;
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podpory pre medzinárodné združenia zastupujúce regióny, mestá, obchodné komory, univerzity, prístavné 
orgány a ďalšie, ktoré sú zamerané na ďalšie zlepšenie vykonávania stratégie.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Prípravná akcia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Tento región zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní geografickej kontinuity v Európe.

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora sa mala realizovať využitím všetkých dostupných 
zdrojov financovania pochádzajúcich od Európskej únie, jej členských štátov a ďalších pobrežných krajín, 
medzinárodných finančných inštitúcií, ako aj súkromného kapitálu. Predpokladom úspešného vykonávania 
stratégie sú partnerstvá medzi zainteresovanými stranami na miestnej a regionálnej úrovni a mimovládnymi 
organizáciami.

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

Návrh na zmenu 6264 === REGI/6264 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Článok 13 08 01 — Program na podporu štrukturálnych reforiem – Operačná technická pomoc presunutá z 
okruhu 1b (ESF, EFRR a KF)

Zmeniť číselné údaje nasledovne:
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky Platby Záväzky 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

Súčet 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

Odôvodnenie:
Obnovený návrh rozpočtu (NR).

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

Návrh na zmenu 6265 === REGI/6265 ===

predkladá Younous Omarjee, spravodajca/spravodajkyňa, Výbor pre regionálny rozvoj

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

Pripojiť: 32 02 77 16
Rozpočet 2019 Návrh rozpočtu 2020 Pozícia Rady 2020 Rozdiel Nová suma

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

Súčet 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000

Položka:
Prípravná akcia — Posilnenie spolupráce v súvislosti s opatreniami v oblasti zmeny klímy medzi obcami v 
rámci EÚ a mimo nej vytvorením identity vidieka v rámci dohovoru primátorov a starostov
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Poznámky:
Pripojiť nasledujúci text:

Táto akcia je jedinečná v tom, že obce a vidiecke oblasti sú v opatreniach boja proti zmene klímy v popredí 
prostredníctvom nového rámca Globálneho dohovoru primátorov a starostov. Prostredníctvom tejto akcie 
obce EÚ a vidiecke orgány vo svete, ktoré majú viac poznatkov v súvislosti s výzvami v oblasti zmeny klímy 
na vidieckych územiach a naliehali na prijatie ambicióznej globálnej dohody o klíme, spoja svoje sily v 
úsilí o dosiahnutie cieľa nulových emisií do roku 2050.
V rámci akcie budú obce EÚ úzko spolupracovať v rámci EÚ i za jej hranicami, a to s cieľom vo 
všeobecnosti budovať kapacity a konkrétnejšie vymieňať si skúsenosti, poznatky a know-how v oblasti 
udržateľnej energie a plánovania v oblasti zmeny klímy, vymieňať si najlepšie príklady opatrení na 
zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa zmene klímy, vymieňať si poznatky o inovatívnych 
finančných nástrojoch EÚ na podporu udržateľných energetických investícií.
Akcia bude zahŕňať analýzu existujúcich osvedčených postupov v oblasti udržateľnej energie a 
plánovania v súvislosťou so zmenou klímy v obciach a vidieckych oblastiach a vypracovanie inovatívnych 
a integrovaných vidieckych stratégií, ktoré budú vhodným spôsobom riešiť prístup k energii a problém 
energetickej chudoby, zmierňovanie vplyvu zmeny klímy a znižovanie emisií skleníkových plynov, ako aj 
prispôsobenie vidieckych území zmene klímy.
Tieto stratégie budú v súlade so stratégiou „Čistá planéta pre všetkých“, balíkom opatrení v oblasti čistej 
energie pre všetkých Európanov, ako aj s cieľmi udržateľného rozvoja OSN a cieľmi iniciatívy 
„Udržateľná energie pre všetkých“.
Predpokladá sa tiež prijatie opatrení v oblasti transparentného monitorovania, podávania správ a 
overovania emisií skleníkových plynov v súlade s požiadavkami UNFCCC.

Právny základ:
Pripojiť nasledujúci text:

Prípravná akcia v zmysle článku 54 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 
zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Odôvodnenie:
Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby stratégie EÚ a legislatívne návrhy dostatočne zohľadňovali výzvy 
dekarbonizácie európskych obcí a vidieckych oblastí. Prostredníctvom navrhovaných akcií by obce a 
vidiecke oblasti v EÚ mohli významne prispieť k dosiahnutiu cieľa „nulových emisií do roku 2020“. V 
rámci vidieckej identity Globálneho dohovoru primátorov a starostov môže akcia priniesť tieto poznatky do 
vidieckych oblastí za hranicami EÚ a môže dôjsť k výmene najlepších postupov s týmito oblasťami s cieľom 
posilniť vedúce postavenie EÚ v boji proti zmene klímy.


