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9.1.2019 A8-0482/14 

Poprawka  14 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Unia zatwierdziła cele określone w 

programie działań ONZ na 2030 r., jej cele 

zrównoważonego rozwoju i porozumienie 

paryskie z 2015 r., jak również ramy z 

Sendai dotyczące ograniczania ryzyka 

klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. 

Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te 

włączone do polityki Unii w zakresie 

ochrony środowiska, należy znacząco 

zwiększyć działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Zasady 

zrównoważonego rozwoju powinny zatem 

odgrywać dużą rolę w ramach Funduszu 

InvestEU.  

(7) Unia zatwierdziła cele określone w 

programie działań ONZ na 2030 r., jej cele 

zrównoważonego rozwoju i porozumienie 

paryskie z 2015 r., jak również ramy z 

Sendai dotyczące ograniczania ryzyka 

klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. 

Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te 

włączone do polityki Unii w zakresie 

ochrony środowiska, należy znacząco 

zwiększyć działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Podstawę 

koncepcji Funduszu InvestEU powinny 

zatem stanowić zasady zrównoważonego 

rozwoju i bezpieczeństwa, a inwestycje 

związane z paliwami kopalnymi powinny 

być należycie uzasadnione tym, że 

przyczyniają się do realizacji celów unii 

energetycznej. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/15 

Poprawka  15 

Seán Kelly, Wim van de Camp 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Ustanowienie Programu InvestEU 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Partnerzy wykonawczy dążą do tego, 

aby co najmniej 50 % inwestycji w ramach 

segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury 

przyczyniało się do realizacji unijnych 

celów dotyczących klimatu i środowiska. 

5. Partnerzy wykonawczy dążą do tego, 

aby co najmniej 50 % inwestycji w ramach 

segmentu polityki dotyczącego 

zrównoważonej infrastruktury znacząco 

przyczyniało się do realizacji unijnych 

celów dotyczących klimatu i środowiska 

zgodnie z porozumieniem paryskim. 

Or. en 

 

 


