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9.1.2019 A8-0482/14 

Pozměňovací návrh  14 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Unie schválila cíle stanovené v Agendě 

OSN 2030 a její cíle udržitelného rozvoje, 

Pařížskou dohodu v roce 2015 a také 

sendajský rámec pro snižování rizika 

katastrof na období 2015–2030. K dosažení 

dohodnutých cílů včetně těch zakotvených 

v environmentální politice Unie je třeba, 

aby se zásadně zintenzivnila opatření 

zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 

je třeba věnovat zásadám udržitelného 

rozvoje v koncepci Fondu InvestEU 

značnou pozornost.  

(7) Unie schválila cíle stanovené v Agendě 

OSN 2030 a její cíle udržitelného rozvoje, 

Pařížskou dohodu v roce 2015 a také 

sendajský rámec pro snižování rizika 

katastrof na období 2015–2030. K dosažení 

dohodnutých cílů včetně těch zakotvených 

v environmentální politice Unie je třeba, 

aby se zásadně zintenzivnila opatření 

zabývající se udržitelným rozvojem. 

Zásady udržitelného rozvoje a bezpečnosti 

by proto měly být základem koncepce 
Fondu InvestEU a investice spojené s 

fosilními palivy by měly být řádně 

odůvodněny tím, že přispívají k dosažení 

cílů energetické unie. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Pozměňovací návrh  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 50 % investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu přispívalo k 

plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 

životního prostředí. 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 50% investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu výrazně 

přispívalo k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí v souladu s 

Pařížskou dohodou; 

Or. en 

 

 


