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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. pabrėžia, kad investicijos į 
transporto infrastruktūrą gali atitikti tiek 
tikslus remti ES ekonomiką dabartinėmis 
aplinkybėmis, tiek pastangas kovoti su 
klimato kaita, taip pat perėjimą prie 
tvaraus judumo, visų pirma remiantis 
transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), 
bendrosios įmonės „Shift2Rail“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonės vykdomos 
politikos užbaigimu;

17. pabrėžia, kad investuojant į 
transporto infrastruktūrą gali būti pasiekti 
ir ES ekonomikos rėmimo dabartinėmis 
aplinkybėmis tikslai, ir sėkmingai 
kovojama su klimato kaita, ir pereita prie 
tvaraus judumo, visų pirma pasikliaujant 
tuo, kad bus baigta įgyvendinti su 
transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T), 
bendrąja įmone „Shift2Rail“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemone susijusi 
(EITP) politika; ragina Komisiją imtis 
veiksmų, kad visi EITP projektai atitiktų 
Paryžiaus susitarimo tikslus;
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31. pabrėžia, kad bendra žemės ūkio 
politika (BŽŪP) ir bendra žuvininkystės 
politika (BŽP) yra Europos integracijos 
pagrindas, ir jomis siekiama užtikrinti 
saugų ir aukštos kokybės maisto tiekimą ir 
apsirūpinimo maistu savarankiškumą 
europiečiams, tinkamą maisto rinkų 
veikimą, tvarų kaimo regionų vystymąsi, 
kartų kaitą ir tvarų gamtos išteklių valdymą 
bei biologinės įvairovės išsaugojimą; 
primena svarbų šių sričių politikos 
vaidmenį padedant užtikrinti stabilias ir 
priimtinas ūkininkų, žvejų (moterų ir vyrų) 
pajamas, ypač dabartinėmis sudėtingomis 
aplinkybėmis; primena savo su derybomis 
dėl 2021–2027 m. DFP susijusią poziciją, 
kad būtų išsaugoti BŽŪP ir BŽP biudžetai; 
prašo sustiprinti šių sričių politiką ir 
ypatingą dėmesį skirti nedidelio masto 
žemės ūkiui ir smulkiajai žvejybai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad BŽŪP kartu su 
kitų sričių Sąjungos politika atliks svarbų 
vaidmenį įgyvendinant su Žaliuoju kursu 
susijusius užmojus;

31. pabrėžia, kad bendra žemės ūkio 
politika (BŽŪP) ir bendra žuvininkystės 
politika (BŽP) yra Europos integracijos 
pagrindas, ir jomis siekiama užtikrinti 
saugų ir aukštos kokybės maisto tiekimą ir 
apsirūpinimo maistu savarankiškumą 
europiečiams, tinkamą maisto rinkų 
veikimą, tvarų kaimo regionų vystymąsi, 
kartų kaitą ir tvarų gamtos išteklių valdymą 
bei biologinės įvairovės išsaugojimą; 
primena svarbų šių sričių politikos 
vaidmenį padedant užtikrinti stabilias ir 
priimtinas ūkininkų, žvejų (moterų ir vyrų) 
pajamas, ypač dabartinėmis sudėtingomis 
aplinkybėmis; primena savo su derybomis 
dėl 2021–2027 m. DFP susijusią poziciją, 
kad būtų išsaugoti BŽŪP ir BŽP biudžetai; 
prašo sustiprinti šių sričių politiką ir 
ypatingą dėmesį skirti nedidelio masto 
žemės ūkiui ir smulkiajai žvejybai; 
atkreipia dėmesį į tai, kad BŽŪP kartu su 
kitų sričių Sąjungos politika atliks svarbų 
vaidmenį įgyvendinant su Žaliuoju kursu 
susijusius užmojus; šiuo požiūriu ragina 
Komisiją analizuoti, kokiu mastu pagal 
dabartinį pasiūlymą dėl BŽŪP reformos 
prisidedama prie šių užmojų 
įgyvendinimo, ir siūlyti reikiamus 
pakeitimus;
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45. pabrėžia, kad svarbu teikti tinkamą 
finansinę paramą siekiant sukurti tikrą 
Europos gynybos sąjungą, skatinti 
strateginį savarankiškumą ir stiprinti ES 
vaidmenį pasauliniu lygmeniu; ypač 
pabrėžia, kad svarbu išlaikyti Parlamento 
poziciją dėl Europos gynybos fondui 
(EGF) ir kariniam mobilumui numatytų 
sumų; pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinta 
nuolatinė parama su gynyba susijusiai 
politikai ir veiksmams, vykdomiems 
pasitelkiant Europos gynybos agentūrą 
(EGA), nuolatinį struktūrizuotą 
bendradarbiavimą (PESCO), Europos 
plėtros fondą (EPF) ir kitas iniciatyvas, ir 
geresnis jų koordinavimas; primygtinai 
ragina Komisiją numatyti Europos 
gynybos agentūros ir nuolatinio 
struktūrizuoto bendradarbiavimo 
administracinių ir veiklos išlaidų 
finansavimą iš Sąjungos biudžeto ir taip 
atkurti Parlamento biudžetinę funkciją, 
kaip numatyta ES sutarties 41 straipsnyje;

Išbraukta.
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57. prašo, kad Komisija rodytų pavyzdį 
užtikrinant aukštos kokybės ir socialiai 
atsakingus viešuosius pirkimus, kad 
sutartys būtų skiriamos įmonėms, kurios 
laikosi aplinkosaugos ir pagrindinių darbo 
standartų;

57. prašo Komisijos rodyti pavyzdį 
užtikrinant aukštos kokybės ir socialiai 
atsakingus viešuosius pirkimus, kad 
sutartys būtų skiriamos įmonėms, kurios 
laikosi aplinkosaugos ir pagrindinių darbo 
standartų, bei patobulintų ir griežtesnių 
kriterijų taikymą, siekiant užkirsti kelią 
interesų konfliktams;
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