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9.1.2019 A8-0482/14 

Τροπολογία  14 

Seán Kelly 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους που 

καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 των 

Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του 

Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο 

Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Για την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές 

πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ 

τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

θα πρέπει να αποτελούν βασικό 

χαρακτηριστικό του σχεδιασμού του 

ταμείου InvestEU.  

(7) Η Ένωση ενέκρινε τους στόχους που 

καθορίζονται στην ατζέντα του 2030 των 

Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του 

Παρισιού του 2015, καθώς και το Πλαίσιο 

Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου 

καταστροφών. Για την επίτευξη των 

συμφωνηθέντων στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

εμπεριέχονται στις περιβαλλοντικές 

πολιτικές της Ένωσης, η δράση για την 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης θα 

πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Ως εκ 

τούτου, οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

και της ασφάλειας θα πρέπει να 

αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού του 

ταμείου InvestEU και οι επενδύσεις που 

έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα θα 

πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες 

στη βάση της συμβολής τους στους 

στόχους της Ενεργειακής Ένωσης. 
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José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Θέσπιση του προγράμματος InvestEU 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως 

τουλάχιστον το 50 % των επενδύσεων στο 

πλαίσιο του σκέλους πολιτικής βιώσιμης 

υποδομής παράθυρο συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον. 

5. Οι εταίροι υλοποίησης μεριμνούν όπως 

τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων στο 

πλαίσιο του σκέλους πολιτικής βιώσιμων 

υποδομών συμβάλλουν σημαντικά στην 

επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το 

κλίμα και το περιβάλλον, σε συνάρτηση με 

τη συμφωνία του Παρισιού· 

Or. en 

 

 


