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 19. cikk 

 

 

Új pont hozzáadása:  

Borboly Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

  a társadalmi tudatformálás az új 

támogatási rendszer szerves része 

 

Indoklás 

 

Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló 

lépéseknek egyaránt figyelembe kell venniük társadalmi szempontokat is, a megújuló 

energiaforrások felhasználásának elérhető legjobb technológiái alkalmazásában hátrányban 

lévő régiók esetében kiemelt fontossággal bír az információátadás, a társadalmi 

tudatformálás a fiatal generációktól kezdődően.   
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 27. cikk 

 

 

Borboly Csaba 

 
Véleménytervezet  Módosítás  

hangsúlyozza, hogy a régióknak különösen 

nagy szerepet kell játszaniuk a megújuló 

energiaforrások mikrolétesítményeinek 

fejlesztésében és a nagyfogyasztók 

támogatásában, akik az energiának nemcsak 

felhasználói, de – saját részre, illetve közvetlen 

szomszédjaik számára – termelői is. A 

nagyfogyasztók általi energiatermelés 

hozzájárulhat az energetika területén egyfelől az 

energiabeszerzés és -ellátás teljes költségének 

csökkentéséhez, másfelől a fenntartható 

energiafogyasztás és -termelés új mintáinak 

kifejlesztéséhez; 

hangsúlyozza, hogy a régióknak különösen 

nagy szerepet kell játszaniuk a 

megújuló energiaforrások 

mikrolétesítményeinek elindításában, 

fejlesztésében és a nagyfogyasztók 

támogatásában, akik az energiának 

nemcsak felhasználói, de – saját részre, 

illetve közvetlen szomszédjaik számára 

– termelői is. A nagyfogyasztók általi 

energiatermelés hozzájárulhat az 

energetika területén egyfelől az 

energiabeszerzés és -ellátás teljes 

költségének csökkentéséhez, másfelől a 

fenntartható energiafogyasztás és -

termelés új mintáinak kifejlesztéséhez; 

 

 

 

Indoklás 

 

Az megújuló energiák felhasználásában kevésbé fejlett térségekben a mikrolétesítmények elindítása 

is jogi, pénzügyi és társadalmi akadályokba ütközik, a régióknak az ilyen projektek elindításában  

való szerepének hangsúlyozása pozitív hatást gyakorolna ezen akadályok elhárítására.  
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 32. cikk 

 

 

Borboly Csaba 

 

Véleménytervezet  Módosítás  

rámutat arra, hogy a megújuló energiaforrások 

támogatási központjainak fejlesztése 

nemcsak növeli a foglalkoztatottságot a 

régiókban, de a beruházók, valamint a 

létesítmények felszerelésével és 

integrálásával foglalkozó cégek számára 

növekvő számú képzéseket is kínál. A 

helyi know how fejlesztése egyúttal a 

megújuló energiaforrások regionális 

fejlesztésével kapcsolatos kutatások 

számát is növeli. E kutatások úgy az 

európai, mint a tagállami szintű kutatások 

részei is lehetnek; 

 

 

rámutat arra, hogy a megújuló energiaforrások 

támogatási központjainak fejlesztése 

nemcsak növeli a foglalkoztatottságot a 

régiókban, de a beruházók, valamint a 

létesítmények felszerelésével és 

integrálásával foglalkozó cégek számára 

növekvő számú képzéseket is kínál. A 

helyi know how fejlesztése egyúttal a 

megújuló energiaforrások regionális 

fejlesztésével kapcsolatos kutatások 

számát is növeli. E kutatások úgy az 

európai, mint a tagállami szintű kutatások 

részei is lehetnek. ; E javasolt központok 

segítenének a regionális, nemzeti és EU-s 

irányelvek kidolgozásában és 

módosításában, a helyi tapasztalatok és a 

befektetők visszajelzései alapján. 

 

 

 

 

Indoklás 

 

A támogatási eszközök leosztásával, helyi lehetőségek felmérésével foglalkozó intézményeknek jó 

rálátásuk van a piac alakulására, az akadályokra és a törvénykezés hibáira. Az általuk felgyűjtött 

információ kulcsfontosságú lehet a támogatási rendszerek módosításánál és az EU irányelvek 

megfogalmazásánál.    

 


