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Създаване на програмата InvestEU 
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Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Съюзът подкрепи целите, 

определени в Програмата на ООН до 

2030 г. и нейните цели за устойчиво 

развитие, Парижкото споразумение през 

2015 г., както и Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г. За 

постигане на договорените цели, 

включително на тези, включени в 

екологичната политика на Съюза, 

действията за устойчиво развитие 

трябва значително да се увеличат. 

Поради това принципите на устойчиво 

развитие следва да заемат централно 

място при проектирането на фонд 

InvestEU.  

(7) Съюзът подкрепи целите, 

определени в Програмата на ООН до 

2030 г. и нейните цели за устойчиво 

развитие, Парижкото споразумение през 

2015 г., както и Рамковата програма от 

Сендай за намаляване на риска от 

бедствия за периода 2015—2030 г. За 

постигане на договорените цели, 

включително на тези, включени в 

екологичната политика на Съюза, 

действията за устойчиво развитие 

трябва значително да се увеличат. 

Поради това принципите на устойчиво 

развитие и безопасност следва да 

бъдат в основата на проектирането на 

фонд InvestEU, а свързаните с 

изкопаеми горива инвестиции следва 

да бъдат надлежно обосновани въз 

основа на това, че тези инвестиции 

допринасят за постигане на целите 

на Енергийния съюз. 
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Член 7 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 50 % от инвестициите в 

рамките на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят за постигането на целите на 

Съюза по отношение на климата и 

околната среда. 

5. Партньорите по изпълнението се 

стремят поне 50% от инвестициите в 

рамките на компонента на политиката за 

устойчива инфраструктура да 

допринасят значително за постигането 

на целите на Съюза по отношение на 

климата и околната среда, в 

съответствие с Парижкото 

споразумение. 
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