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AMENDAMENTUL 2 
Viitorul Convenției primarilor 

 

ENVE-VI/006 

 

Punctul 6  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

aprobă și sprijină extinderea și actualizarea 

obiectivelor Convenției primarilor, în 

conformitate cu programul-cadru 2030 al UE 

pentru climă și energie, adică reducerea cu mai 

mult de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

în raport cu nivelurile din 1990;  

aprobă și sprijină extinderea și actualizarea 

obiectivelor Convenției primarilor, în 

conformitate cu programul-cadru 2030 al UE 

pentru climă și energie, adică reducerea cu mai 

mult de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră 

în raport cu nivelurile din 1990; și se solicită ca 

printre noile scopuri să figureze, pe lângă 

eficiența energetică, utilizarea sustenabilă a 

resurselor.  

Expunere de motive 

 

Pe lângă utilizarea în mod eficient a energiei, este importantă și acordarea atenției în ceea ce privește 

utilizare sustenabilă a resurselor.  
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AMENDAMENTUL 9 
Viitorul Convenției primarilor 

 

ENVE-VI/006 

 

Punctul 16  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

consideră că simplificarea elaborării și 

implementării PAED și a procesului de raportare 

poate contribui la atragerea de noi semnatari. În 

această privință, ar fi, de asemenea, foarte utile 

îmbunătățirea procedurilor de evaluare a PAED și 

reducerea termenului maxim pentru evaluarea 

PAED; 

consideră că simplificarea elaborării și 

implementării PAED și a procesului de raportare 

poate contribui la atragerea de noi semnatari. În 

această privință, ar fi, de asemenea, foarte utile 

îmbunătățirea procedurilor de evaluare a PAED și 

reducerea termenului maxim pentru evaluarea 

PAED; 

având în vedere că în momentul de față orașele 

mici și localitățile rurale nu au acces la resurse 

și finanțări pentru punerea în aplicare a 

Planului de Acţiune pentru Energia 

Sustenabilă.  

Expunere de motive 

 

Datorită greutăților întâmpinate în accesarea resurselor este oportună introducerea unei proceduri 

simplificate.  



 

 

 

 

(RO) mp 

 

 

 

AMENDAMENTUL 10 
Viitorul Convenției primarilor 

 

ENVE-VI/006 

 

Punctul 22  

 

Se modifică după cum urmează:  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

KOVÁCS Raymund  

MAJTHÉNYI László  

RIBÁNYI József  

SZABÓ Róbert  

 

Proiect de aviz Amendamentul 

menționează că regiunile pot sprijini orașele în 

contextul cererii de aderare la Convenția 

primarilor sau pot să o facă în locul lor, în ce 

privește elaborarea unor planuri de acțiune pentru 

energie durabilă, punerea lor în aplicare și 

schimbul de bune practici, pentru a evita 

duplicarea și a asigura multor orașe mici și 

mijlocii participarea la această inițiativă;  

menționează că regiunile sau microregiunile 

(nivel NUTS 4) pot sprijini orașele în contextul 

cererii de aderare la Convenția primarilor sau pot 

să o facă în locul lor, în ce privește elaborarea 

unor planuri de acțiune pentru energie durabilă, 

punerea lor în aplicare și schimbul de bune 

practici, pentru a evita duplicarea și a asigura 

multor orașe mici și mijlocii participarea la 

această inițiativă;  

Expunere de motive 

 

Trebuie asigurate posibilități și la nivel zonal și microregional pentru ca și acestea să se poată implica 

în activitățile care au legătură cu SEAP.  


