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9.1.2019 A8-0482/14 

Alteração  14 

Seán Kelly 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Criação do programa InvestEU 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A União subscreveu os objetivos 

estabelecidos na Agenda 2030 das Nações 

Unidas e os respetivos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como o 

Acordo de Paris em 2015 e o Quadro de 

Sendai para a Redução do Risco de 

Catástrofes 2015-2030. Para atingir os 

objetivos acordados, incluindo aqueles 

subjacentes às políticas ambientais da 

União, prevê-se um reforço significativo 

das medidas em prol do desenvolvimento 

sustentável. Por conseguinte, os princípios 

do desenvolvimento sustentável assumem 

uma importância primordial na conceção 

do Fundo InvestEU.  

(7) A União subscreveu os objetivos 

estabelecidos na Agenda 2030 das Nações 

Unidas e os respetivos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como o 

Acordo de Paris em 2015 e o Quadro de 

Sendai para a Redução do Risco de 

Catástrofes 2015-2030. Para atingir os 

objetivos acordados, incluindo aqueles 

subjacentes às políticas ambientais da 

União, prevê-se um reforço significativo 

das medidas em prol do desenvolvimento 

sustentável. Por conseguinte, os princípios 

do desenvolvimento sustentável e da 

segurança devem estar na base da 

conceção do Fundo InvestEU e os 

investimentos relacionados com os 

combustíveis fósseis devem ser 

devidamente justificados com base no 

facto de esses investimentos contribuírem 

para os objetivos da União da Energia. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Alteração  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Criação do programa InvestEU 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os parceiros de execução fixam como 

objetivo contribuir com, pelo menos, 50 % 

do investimento ao abrigo da vertente 

estratégica relativa à sustentabilidade das 

infraestruturas para a concretização dos 

objetivos da União em matéria do clima e 

do ambiente. 

5. Os parceiros de execução fixam como 

objetivo contribuir significativamente 

com, pelo menos, 50% do investimento ao 

abrigo da vertente estratégica relativa à 

sustentabilidade das infraestruturas para a 

concretização dos objetivos da União em 

matéria do clima e do ambiente, em 

consonância com o Acordo de Paris. 

Or. en 

 

 


