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9.1.2019 A8-0482/14 

Amendement  14 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Unie heeft haar goedkeuring 

gehecht aan de doelstellingen van de 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 

de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling daarvan en het Akkoord van 

Parijs in 2015, alsook het kader van Sendai 

voor rampenrisicovermindering 2015-

2030. Om de overeengekomen 

doelstellingen te bereiken, met inbegrip 

van de doelstellingen die deel uitmaken 

van het milieubeleid van de Unie, moeten 

de maatregelen voor duurzame 

ontwikkeling significant worden 

geïntensiveerd. Bijgevolg moeten de 

beginselen van duurzame ontwikkeling een 

prominente plaats innemen bij de 

vormgeving van het InvestEU-fonds.  

(7) De Unie heeft haar goedkeuring 

gehecht aan de doelstellingen van de 

Agenda 2030 van de Verenigde Naties en 

de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling daarvan en het Akkoord van 

Parijs in 2015, alsook het kader van Sendai 

voor rampenrisicovermindering 2015-

2030. Om de overeengekomen 

doelstellingen te bereiken, met inbegrip 

van de doelstellingen die deel uitmaken 

van het milieubeleid van de Unie, moeten 

de maatregelen voor duurzame 

ontwikkeling significant worden 

geïntensiveerd. Bijgevolg moeten de 

beginselen van duurzame ontwikkeling en 

veiligheid de basis vormen voor de 

vormgeving van het InvestEU-fonds, 

terwijl investeringen in verband met 

fossiele brandstoffen terdege moeten 

worden gemotiveerd door het feit dat een 

dergelijke investering bijdraagt tot de 

doelstellingen van de energie-unie. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Amendement  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vaststelling van het InvestEU-programma 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerende partners streven ernaar 

dat ten minste 50 % van de investeringen 

uit hoofde van het beleidsvenster voor 

duurzame infrastructuur bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Unie inzake klimaat 

en milieu. 

5. De uitvoerende partners streven ernaar 

dat ten minste 50 % van de investeringen 

uit hoofde van het beleidsvenster voor 

duurzame infrastructuur aanzienlijk 

bijdraagt tot de doelstellingen van de Unie 

inzake klimaat en milieu, overeenkomstig 

de Overeenkomst van Parijs. 

Or. en 

 

 


