
 

AM\1173548RO.docx  PE631.636v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

9.1.2019 A8-0482/14 

Amendamentul  14 

Seán Kelly 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ. Prin urmare, 

principiile dezvoltării durabile ar trebui să 

aibă un rol primordial în conceperea 

Fondului InvestEU.  

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ. Prin urmare, 

principiile dezvoltării durabile și 

siguranței ar trebui să stea la baza 

conceperii Fondului InvestEU, iar 

investițiile aferente combustibililor fosili 

ar trebui să fie justificate în mod 

corespunzător pe baza raționamentului că 

aceste investiții contribuie la realizarea 

obiectivelor uniunii energetice. 

Or. en 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Partenerii de implementare au obiectivul 

ca cel puțin 50 % din investițiile efectuate 

în cadrul componentei de politică pentru 

investiții durabile să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 

de climă și mediu. 

5. Partenerii de implementare au obiectivul 

ca cel puțin 50 % din investițiile efectuate 

în cadrul componentei de politică pentru 

infrastructură durabilă să contribuie în 

mod semnificativ la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii în materie de climă și 

mediu, în conformitate cu Acordul de la 

Paris. 

Or. en 

 

 


