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EN-AP/AE/szr

1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

4. pont  

 

Új pont illesztendő be:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 régóta hangsúlyozza, hogy átfogó megközelítést 

kell alkalmazni az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem és az éghajlatváltozás elkerülhetetlen 

következményeihez való alkalmazkodás során; 

üdvözli ezért az Európai Bizottságnak azt a 

döntését, hogy összeolvasztja a Polgármesterek 

Szövetségét az Alkalmazkodó polgármesterek 

nevű kezdeményezéssel, és ösztönzi az Európai 

Bizottságot, hogy teljes mértékben tárja fel az 

ebből eredő lehetőségeket; azt ajánlja, hogy a 

Pact of Islands kezdeményezés kapcsán is 

hasonlóképpen járjanak el;  

Indokolás 

 

A Polgármesterek Szövetsége 2015. évi ünnepsége során ismertették az Európai Bizottság által a 

Szövetségnek biztosított támogatás új struktúráját, ami összhangban van az RB legfontosabb 

igényeivel. 



Am. 2 

COR-2015-02592-00-00-PAC-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

FR-AP/AE/szr

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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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

3. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

7. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

kéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a 

Polgármesterek Szövetsége tevékenységének 

folyamatosságát 2020 után is. Mivel 2020 már 

nincs messze, és ilyen rövid időre a városok 

számára egyre kevésbé van értelme új ambiciózus 

kötelezettségeket vállalni, és mivel az Unió 

éghajlat- és energiapolitikai kerete is 2030-ra szól, 

középtávú célpontnak 2030-at kellene megjelölni, 

a hosszú távú célokat pedig – az EU alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó, 

2050-ig szóló stratégiájának mintájára – 2050-re 

kellene kitűzni;  

kéri az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa a 

Polgármesterek Szövetsége tevékenységének 

folyamatosságát 2020 után is, ennek érdekében 

pedig a projekt egyre növekvő politikai 

ambícióival összemérhető autonóm 

adminisztratív költségvetést garantáljon a 

Szövetség számára, szavatolva annak hosszú távú 

kilátásait. Mivel 2020 már nincs messze és az 

Unió éghajlat- és energiapolitikai kerete is 2030-ra 

szól, középtávú célpontnak 2030-at kellene 

megjelölni, a hosszú távú célokat pedig – az EU 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 

vonatkozó, 2050-ig szóló stratégiájának mintájára 

– 2050-re kellene kitűzni;  

Indokolás 

 

A szöveg pontosítása. 



Am. 4 

COR-2015-02592-00-00-PAC-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

DE-VM/AE/szr

4. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

8. pont  

 

A pont törlendő:  

MERK Beate  

KUDER Uta-Maria  

KUHN-THEIS Helma  

LEHMANN Heinz  

VOGEL Hans-Josef  

WALSMANN Marion  

 

Véleménytervezet Módosítás 

középtávra javasolja, hogy a 2030-as célt 

módosítsák az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (IPCC) tudományos jelentései és a 2030-

ra szóló éghajlat- és energiapolitikai keretre 

vonatkozó RB-ajánlások alapján, azaz az ÜHG-

kibocsátások kapcsán az 1990-es szintekhez 

képest 50%-ot meghaladó csökkentést 

irányozzanak elő. Megjegyzi azonban, hogy 

tudomása szerint a jelenleg készülő uniós 

szabályozási keret az ÜHG-kibocsátások 40%-os 

csökkentését veszi uniós célkitűzésnek;  

 

Indokolás 

 

A környezetvédelmi miniszterek tanácsa 2015. szeptember 18-án megállapodott a párizsi 

konferenciára szóló következtetésekről. Az elért egyezséget nem szabad további követelések révén 

megkérdőjelezni. Az EU további intézkedéseiről majd csak a párizsi eredmények fényében kell 

dönteni. 
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

5. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

8. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

ECR 

 

Véleménytervezet Módosítás 

középtávra javasolja, hogy a 2030-as célt 

módosítsák az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület (IPCC) tudományos jelentései[1] és a 

2030-ra szóló éghajlat- és energiapolitikai keretre 

vonatkozó RB-ajánlások alapján,[2] azaz az 

ÜHG-kibocsátások kapcsán az 1990-es szintekhez 

képest 50%-ot meghaladó csökkentést 

irányozzanak elő. Megjegyzi azonban, hogy 

tudomása szerint a jelenleg készülő uniós 

szabályozási keret az ÜHG-kibocsátások 40%-os 

csökkentését veszi uniós célkitűzésnek; 

 

[1] 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/public

ations_and_data_reports.shtml  

[2] CdR 2691/2014  

középtávra javasolja, hogy az aláírók tegyenek 

kötelezettségvállalást a 2030-ra szóló éghajlat- és 

energiapolitikai keretcél támogatására, amely 

szerint a hazai ÜHG-kibocsátások kapcsán az 

Európai Tanács 2014. októberi ülésén 

megállapodottaknak megfelelő, azaz az 1990-es 

szintekhez képest legalább 40%-os csökkentést 

irányoznak elő.  

Indokolás 

 

A túl magas célkitűzés eltántoríthatja az új résztvevőket. Az aláírók így példát tudnak majd mutatni 

azzal, hogy meghaladják a kitűzött célokat.  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

6. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

9. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

ECR 

 

Véleménytervezet Módosítás 

hosszú távra javasolja, hogy az aláírók 2050-re 

legalább 95%-os csökkentést irányozzanak elő. 

Az IPCC megalapozott tudományos jelentései 

alapján az EU vállalta, hogy az 1990-es szintekhez 

képest 80–95%-kal mérsékli ÜHG-kibocsátásait. 

Mivel folyamatosan újabb tudományos 

eredmények jelennek meg a beavatkozásról, 

illetve arról, hogy az éghajlati helyzet 

rosszabbodása miatt több erőfeszítést kellene 

tenni, az RB javasolja, hogy a Polgármesterek 

Szövetségének célkitűzéséhez a 95%-os felső 

határértéket vegyék alapul;  

a hosszú távú célok kapcsán megjegyzi, hogy az 

IPCC megalapozott tudományos jelentései alapján 

az EU vállalta, hogy az 1990-es szintekhez képest 

80–95%-kal mérsékli ÜHG-kibocsátásait „a fejlett 

országok csoportja által (...) végrehajtandó 

szükséges kibocsátáscsökkentés keretében”;  

Indokolás 

 

A 2011. februári európai tanácsi következtetések utalnak a fejlett országok kollektív erőfeszítéseire.  
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

7. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

11. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

javasol egy erősebb fókuszt a kisebb városok, 

települések irányába, mivel az EU településeinek 

56%-a 5000–100 000 fő közötti populációval 

rendelkezik. A kis és közepes méretű 

településeknek és városoknak erős kumulatív 

hatásuk van a fenntartható városfejlesztési elvek 

megvalósításának tekintetében. Javasolja emiatt 

végiggondolni egy településmérettel összefüggő 

egyszerűsített SEAP és monitoring rendszer 

kialakítását, mert a kisebb lélekszámú 

önkormányzatok esetében vannak olyanok, 

amelyeknek túl nagy erőfeszítést jelent a 

Szövetséghez kapcsolódó adminisztráció;  

javasol egy erősebb fókuszt a kisebb városok, 

települések irányába, mivel az EU településeinek 

56%-a 5000–100 000 fő közötti populációval 

rendelkezik. A kis és közepes méretű 

településeknek és városoknak erős kumulatív 

hatásuk van a fenntartható városfejlesztési elvek 

megvalósításának tekintetében. Javasolja emiatt 

olyan intézkedések kifejlesztését, amelyek célja, 

hogy egyszerűsítsék és modernizálják a 

fenntartható energiáról szóló cselekvési terveket 

(SEAP) – például egy leegyszerűsített pénzügyi 

adatlap használatával – és a monitoring rendszert 

is úgy, hogy tekintettel legyen a településméretre, 

mert a kisebb lélekszámú önkormányzatok 

esetében vannak olyanok, amelyek számára túl 

bonyolult a Szövetséghez jelenleg kapcsolódó 

adminisztráció;  

Indokolás 

 

A szöveg pontosítása.  



Am. 8 

COR-2015-02592-00-00-PAC-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

8. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

13. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

támogatja a Polgármesterek Szövetsége 

modelljének globális exportját, és az Unión kívüli 

városokkal és régiókkal fenntartott partnerségein 

keresztül kész hozzájárulni annak terjesztéséhez, 

ezzel segítve a világ városait és régióit, hogy 

szembeszálljanak az éghajlatváltozás jelentette 

kihívással;  

támogatja a Polgármesterek Szövetsége 

modelljének globális exportját, és az Unión kívüli 

városokkal és régiókkal – különösen az EU 

szomszédságában találhatókkal, amelyekkel már 

létrejöttek együttműködési struktúrák az ARLEM 

vagy a CORLEAP platformjai, illetve konzultatív 

vegyes bizottságok és a munkacsoportok révén – 

fenntartott partnerségein keresztül kész 

hozzájárulni annak terjesztéséhez, ezzel segítve a 

világ városait és régióit, hogy szembeszálljanak az 

éghajlatváltozás jelentette kihívással;  

Indokolás 

 

Tekintettel az RB-nek a Szövetség népszerűsítése érdekében javasolt tevékenységeire, egyértelművé 

kell tenni azt, hogy amikor csak lehetséges, használni kell a már létező struktúrákat, és az RB 

közvetlen hatásköreit kell előtérbe helyezni. 
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_____________ 

 

FR-AP/AE/szr

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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FR-AP/AE/szr

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.  



Am. 11 

COR-2015-02592-00-00-PAC-TRA 

 

 

 

_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

11. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

25. pont  

 

Törlendő:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

emlékeztet arra, hogy a szén-dioxid-kibocsátás-

csökkentés a klímaváltozás hatásainak enyhítését 

célozza, de az Európai Uniónak a megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodás is feladata, 

ezért hívta életre az Európai Bizottság az 

„Alkalmazkodó polgármesterek” (Mayors Adapt) 

kezdeményezést;  

 

Indokolás 

 

Amennyiben az új 4. pont elfogadásra kerül, akkor ott ez már szerepel. 
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

12. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

26. pont  

 

Törlendő:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

fontosnak tartja, hogy a Polgármesterek 

Szövetsége integrált módon foglalkozzon az 

alkalmazkodás és az enyhítés kérdéseivel, hiszen 

azok ugyanazon érme két oldalát képviselik, és 

ezzel egy időben igyekezzen elkerülni a Mayors 

Adapt kezdeményezéssel való esetleges 

átfedésekből adódó zavarokat;  

 

Indokolás 

 

Amennyiben az új 4. pont elfogadásra kerül, akkor ott ez már szerepel. 
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

13. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

35. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

ECR 

 

Véleménytervezet Módosítás 

javasolja, hogy az aláíróknak nyújtsanak további 

technikai támogatást (megvalósíthatósági 

tanulmányok, műszaki és pénzügyi tervezés, 

beszerzési folyamatok stb.), hogy a fenntartható 

energiáról szóló cselekvési terveikből (SEAP) 

finanszírozható projektek szülessenek, továbbá a 

szükséges beruházások mobilizálásához 

elengedhetetlen hosszú távú pénzügyi modellek 

végrehajtása érdekében. Az EBB ELENA eszköze 

segíti az aláírókat a nagyszabású és hosszú távú 

finanszírozási modellek végrehajtásában, de igen 

magas küszöböt állít a projekt mérete és az áttételi 

tényező tekintetében; ezért a kisebb és közepes 

méretű aláírókat azonnal kizárja. Több uniós 

támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a 

projektfejlesztési támogatás a különböző méretű 

SEAP-okra is kiterjedjen. Összhangba kellene 

hozni a különböző finanszírozási forrásokat, 

többek között az EBB eszközeit (ESBA, EBTP, 

ELENA), az esb-alapokat (FI-COMPASS), a 

Horizont 2020-at, az EEEF-et, az „Intelligens 

finanszírozás az intelligens épületekért” 

elnevezésű jövőbeli kezdeményezést stb.; 

javasolja, hogy az aláíróknak nyújtsanak további 

technikai támogatást (megvalósíthatósági 

tanulmányok, műszaki és pénzügyi tervezés, 

beszerzési folyamatok stb.), hogy a fenntartható 

energiáról szóló cselekvési terveikből (SEAP) 

finanszírozható projektek szülessenek, továbbá a 

szükséges beruházások mobilizálásához 

elengedhetetlen hosszú távú pénzügyi modellek 

végrehajtása érdekében. Az EBB ELENA eszköze 

segíti az aláírókat a nagyszabású és hosszú távú 

finanszírozási modellek végrehajtásában, de igen 

magas küszöböt állít a projekt mérete és az áttételi 

tényező tekintetében; ezért a kisebb és közepes 

méretű aláírókat azonnal kizárja. Több uniós 

támogatásra van szükség annak érdekében, hogy a 

projektfejlesztési támogatás a különböző méretű 

SEAP-okra is kiterjedjen. Összhangba kellene 

hozni a különböző finanszírozási forrásokat, 

többek között az EBB eszközeit (ESBA, EBTP, 

ELENA), az esb-alapokat (FI-COMPASS), a 

Horizont 2020-at, az EEEF-et, a JESSICA-t, az 

„Intelligens finanszírozás az intelligens 

épületekért” elnevezésű jövőbeli kezdeményezést 

stb.;  

Indokolás 

 

A JESSICA program pénzügyi tervezési mechanizmusok révén támogatja a fenntartható 

városfejlesztést. 
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_____________ 

 

ES-VM/AE/szr

14. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

38. pont  

 

A következőképpen módosítandó:  

HERRERA CAMPO Juan 

Vicente  

ARMENGOL I SOCIAS Francina  

ELORZA ZUBIRÍA María Ángeles  

GAMALLO ALLER Jesús  

GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ 

Emiliano  

MARTÍNEZ ARREGUI Begoña  

MARTÍNEZ SUÁREZ Guillermo  

 

Véleménytervezet Módosítás 

emlékeztet arra, hogy az RB-nek – mint az EU 

azon intézményének, amely képviseli az EU 

városainak és régióinak hangját, valamint 

kapcsolódási pontot jelent sok helyi hálózat 

számára – központi szerepet kellene betöltenie a 

többszintű kormányzás rendszerében. Ez 

biztosítaná, hogy az uniós törvényhozás jobban 

megfeleljen a települések, illetve városok 

helyzetének és szükségleteinek;  

emlékeztet arra, hogy az RB-nek – mint az EU 

azon intézményének, amely képviseli az EU 

városainak és régióinak hangját, valamint 

kapcsolódási pontot jelent sok helyi hálózat 

számára – központi szerepet kellene betöltenie a 

többszintű kormányzás rendszerében.   

Ezenkívül továbbra is kiemelten támogatnia kell 

azt a munkát, amelyet a többszintű kormányzási 

rendszer terén az európai helyi és regionális 

energiaügynökségek és azok hálózatai végeztek a 

Polgármesterek Szövetsége keretében. 

Ez biztosítaná, hogy az uniós törvényhozás jobban 

megfeleljen a települések, illetve városok 

helyzetének és szükségleteinek;  

Indokolás 

 

A Polgármesterek Szövetségének sikeréhez kezdettől fogva kulcsfontosságúak voltak az 

energiaügynökségek és hálózataik, mind a szövetség népszerűsítése terén, mind pedig azt támogató 

struktúraként. Ezért továbbra is el kell ismerni munkájukat, és támogatni kell őket.  
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_____________ 

 

EN-AP/AE/szr

15. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

39. pont  

 

Az alábbiak szerint módosítandó:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

kéri, hogy az RB továbbra is mozgósítsa a 

Polgármesterek Szövetségében részt vevő tagjait, 

és a Polgármesterek Szövetsége Irodájával és az 

Európai Bizottsággal egyeztetve állítson össze 

stratégiát a kezdeményezés előmozdítására és az 

esetlegesen fejlesztendő területekkel kapcsolatos 

hasznos visszajelzések összegyűjtésére. Ennek 

érdekében létre lehetne hozni a Polgármesterek 

Szövetsége tagjait tömörítő 

klubot/platformot/RB-s munkacsoportot;  

készen áll arra, hogy fellépéseket dolgozzon ki 

annak érdekében, hogy tagjai körében növelje a 

Polgármesterek Szövetsége ismertségét, és 

ösztönzi azokat, akik még nem csatlakoztak a 

Szövetséghez helyi vagy regionális 

önkormányzatuk nevében, hogy tegyék ezt meg; 

ebből a célból megvizsgálja egy „a 

Polgármesterek Szövetsége barátai” nevű ad hoc 

csoportosulás létrehozásának lehetőségét a már a 

Szövetség aláírói között szereplő tagjai körében, 

hogy azok támogatást kapjanak ahhoz, hogy a 

Szövetséget mind az RB-n belül, mind azon kívül 

a megfelelő testületek körében népszerűsítsék;  

Indokolás 

 

A pont szövegének átfogalmazása, hogy a javaslat még konkrétabb legyen és tükrözze az RB-n belül 

zajló vitákat. 
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EN-AP/AE/szr 

 

 

16. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
A Polgármesterek Szövetségének jövője 

 

ENVE-VI/006 

 

39. pont  

 

Új pont illesztendő be:  

VAN DE NADORT André  

BIWER Roby  

HORVÁTH Jácint  

JAEGER Annabelle  

MORARU Victor  

TÜTTŐ Kata  

VARGA Zoltán  

 

Véleménytervezet Módosítás 

 rámutat, hogy a jelenlegi, elsősorban háború és 

gazdasági problémák okozta menekültválság a 

jövőben még súlyosabbá válhat, amennyiben 

nem jár sikerrel az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem és az éghajlati következmények mind 

több ember életét sodorják veszélybe;  

Indokolás 

 

Nem szorul magyarázatra. 


