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2. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

6. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Véleménytervezet Módosítás 

egyetértően támogatja a Polgármesterek 

Szövetsége célkitűzéseinek kiterjesztését és 

frissítését az EU 2030-as klíma- és 

energiapolitikai keretprogramja mentén, 

nevezetesen, hogy 1990-hez képest több mint 

40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását;  

egyetértően támogatja a Polgármesterek 

Szövetsége célkitűzéseinek kiterjesztését és 

frissítését az EU 2030-as klíma- és 

energiapolitikai keretprogramja mentén, 

nevezetesen, hogy 1990-hez képest több mint 

40%-kal kell csökkenteni az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását; javasolja, hogy az új 

célkitűzések között szerepeljen az 

energiahatékonyság mellett az erőforrások 

fenntartható felhasználása is;  

Indokolás 

 

A hatékony energiafelhasználás mellett ügyelni kell az erőforrások fenntartható felhasználásának 

kérdésére is.  
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9. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

16. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

 

Véleménytervezet Módosítás 

úgy véli, hogy további aláírók meggyőzéséhez 

alapvetően fontos lehet a fenntartható energiáról 

szóló cselekvési tervek kidolgozásának, 

végrehajtásának és jelentéstételi folyamatának a 

leegyszerűsítése. E tekintetben igen hasznos lenne 

továbbá a cselekvési tervek értékelési eljárásainak 

a javítása, és az értékelés maximális idejének a 

lerövidítése; 

úgy véli, hogy további aláírók meggyőzéséhez 

alapvetően fontos lehet a fenntartható energiáról 

szóló cselekvési tervek kidolgozásának, 

végrehajtásának és jelentéstételi folyamatának a 

leegyszerűsítése. E tekintetben igen hasznos lenne 

továbbá a cselekvési tervek értékelési eljárásainak 

a javítása, és az értékelés maximális idejének a 

lerövidítése; 

szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a 

kisvárosok és vidéki községek jelenleg nem 

férnek hozzá a fenntartható energiával 

kapcsolatos cselekvési terv végrehajtását szolgáló 

forrásokhoz és finanszírozáshoz;  

Indokolás 

 

A forrásokhoz való hozzáférés terén jelentkező nehézségek miatt egyszerűsített eljárást kellene 

bevezetni.  
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10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

22. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

 

Véleménytervezet Módosítás 

rámutat, hogy a régiók támogathatják vagy 

helyettesíthetik a városokat a Polgármesterek 

Szövetségébe való jelentkezés, a SEAP-ok 

kidolgozása, majd végrehajtása, valamint a bevált 

gyakorlatok megosztása során, a párhuzamos 

munkavégzés elkerülése, illetve annak érdekében, 

hogy sok kis és közepes méretű város is részt 

vehessen a kezdeményezésben;  

rámutat, hogy a régiók vagy a (NUTS 4-es szintű) 

mikrorégiók támogathatják vagy helyettesíthetik a 

városokat a Polgármesterek Szövetségébe való 

jelentkezés, a SEAP-ok kidolgozása, majd 

végrehajtása, valamint a bevált gyakorlatok 

megosztása során, a párhuzamos munkavégzés 

elkerülése, illetve annak érdekében, hogy sok kis 

és közepes méretű város is részt vehessen a 

kezdeményezésben;  

Indokolás 

 

Ezt a lehetőséget a körzetek és mikrorégiók szintjén is biztosítani kell, hogy azok ugyanígy részt 

vehessenek a fenntartható energiával kapcsolatos cselekvési tervekhez társuló fellépésekben.  


