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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

9.1.2019 A8-0482/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Seán Kelly 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Únia v roku 2015 schválila ciele 

stanovené v Agende 2030 Organizácie 

Spojených národov a jej ciele udržateľného 

rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj 

sendaiský rámec pre znižovanie rizika 

katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 

plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov 

stanovených v rámci environmentálnej 

politiky Únie je potrebné zásadne 

zintenzívniť činnosť zameranú na 

udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 

InvestEU by preto mali dominovať zásady 

trvalo udržateľného rozvoja.  

(7) Únia v roku 2015 schválila ciele 

stanovené v Agende 2030 Organizácie 

Spojených národov a jej ciele udržateľného 

rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj 

sendaiský rámec pre znižovanie rizika 

katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 

plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov 

stanovených v rámci environmentálnej 

politiky Únie je potrebné zásadne 

zintenzívniť činnosť zameranú na 

udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 

InvestEU by preto mali slúžiť ako základ 

zásady trvalo udržateľného rozvoja a 

bezpečnosti, pričom investície súvisiace s 

fosílnymi palivami by sa mali náležite 

odôvodniť tým, že takéto investície 

prispievajú k plneniu cieľov energetickej 

únie. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií 

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 

udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 

a životného prostredia. 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií 

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 

udržateľnej infraštruktúry významne 

prispievalo k plneniu cieľov Únie v oblasti 

klímy a životného prostredia v súlade s 

Parížskou dohodou. 

Or. en 

 

 


