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Seán Kelly 
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José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Vzpostavitev programa InvestEU 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Unija je potrdila cilje iz Agende 2030 

Združenih narodov in njene cilje 

trajnostnega razvoja, cilje iz Pariškega 

sporazuma iz leta 2015 ter Sendajski okvir 

za zmanjševanje tveganja nesreč za 

obdobje 2015–2030. Za uresničitev 

dogovorjenih ciljev, vključno s tistimi, ki 

so vključeni v okoljske politike Unije, je 

treba znatno okrepiti ukrepe za trajnostni 

razvoj. Zato bi morala imeti načela 

trajnostnega razvoja pomembno vlogo v 

oblikovanju sklada InvestEU.  

(7) Unija je potrdila cilje iz Agende 2030 

Združenih narodov in njene cilje 

trajnostnega razvoja, cilje iz Pariškega 

sporazuma iz leta 2015 ter Sendajski okvir 

za zmanjševanje tveganja nesreč za 

obdobje 2015–2030. Za uresničitev 

dogovorjenih ciljev, vključno s tistimi, ki 

so vključeni v okoljske politike Unije, je 

treba znatno okrepiti ukrepe za trajnostni 

razvoj. Zato bi morala biti načela 

trajnostnega razvoja in varnosti podlaga za 

oblikovanje sklada InvestEU, pri 

naložbah, povezanih s fosilnimi gorivi, pa 

bi bilo treba ustrezno utemeljiti, da bodo 

prispevale k ciljem energetske unije. 

Or. en 
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Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Izvajalski partnerji si ciljno prizadevajo, 

da vsaj 50 % naložbe v okviru sklopa 

politike za trajnostno infrastrukturo 

prispeva k doseganju podnebnih in 

okoljskih ciljev Unije na področju 

podnebja in okolja. 

5. Izvajalski partnerji si ciljno prizadevajo, 

da vsaj 50 % naložbe v okviru sklopa 

politike za trajnostno infrastrukturo 

pomembno prispeva k doseganju 

podnebnih in okoljskih ciljev Unije na 

področju podnebja in okolja v skladu s 

Pariškim sporazumom. 

Or. en 

 

 


