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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.1.2019 A8-0482/14 

Módosítás  14 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 2030-ig 

tartó időszakra szóló menetrendjében 

meghatározott célokat és fenntartható 

fejlesztési céljait, valamint a 2015. évi 

Párizsi Megállapodást és a 2015–2030-as 

időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 

Az elfogadott célkitűzések – többek között 

az Unió környezetvédelmi szakpolitikáiba 

ágyazott célok – elérése érdekében 

jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 

fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért a 

fenntartható fejlődés alapelvei különös 

hangsúlyt kapnak az InvestEU Alap 

kialakítása során.  

(7) Az Unió jóváhagyta az ENSZ 2030-ig 

tartó időszakra szóló menetrendjében 

meghatározott célokat és fenntartható 

fejlesztési céljait, valamint a 2015. évi 

Párizsi Megállapodást és a 2015–2030-as 

időszakra szóló sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keretet. 

Az elfogadott célkitűzések – többek között 

az Unió környezetvédelmi szakpolitikáiba 

ágyazott célok – elérése érdekében 

jelentősen meg kell erősíteni a fenntartható 

fejlődésre irányuló intézkedéseket. Ezért az 

InvestEU Alap kialakítása során a 

fenntartható fejlődés és a biztonság elveit 

kell alapul venni, a fosszilis 

tüzelőanyagokkal kapcsolatos 

beruházásoknak pedig kellően 

indokoltnak kell lenniük azon az alapon, 

hogy e beruházások hozzájárulnak az 

energiaunió célkitűzéseihez. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Módosítás  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Az InvestEU program létrehozása 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A végrehajtó partnereknek a 

fenntartható infrastruktúrára vonatkozó 

szakpolitikai keretre irányuló beruházások 

legalább 50 %-át az Unió éghajlat-politikai 

és környezetvédelmi célkitűzéseinek 

elérésére kell fordítaniuk. 

(5) A végrehajtó partnereknek meg kell 

célozniuk, hogy a Párizsi Megállapodással 

összhangban a fenntartható 

infrastruktúrára vonatkozó szakpolitikai 

kereten belüli beruházások legalább 50%-a 

jelentős mértékben hozzájáruljon az Unió 

éghajlat-politikai és környezetvédelmi 

célkitűzéseinek eléréséhez. 

Or. en 

 

 


