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Предложение за резолюция Изменение 

 

5. изразява загриженост, че повечето 

държави членки продължават да губят 

пазарни дялове в глобален мащаб; 

счита, че икономиката на ЕС като цяло 

трябва допълнително да повиши своята 

конкурентоспособност в рамките на 

световната икономика, по-специално 

като увеличи конкуренцията на пазарите 

на стоки и услуги, за да се повиши 

ефективността, която се  предизвиква от 

иновациите; настоява, че разходите за 

труд следва да останат в съответствие с 

производителността и че заплатите 

следва да допринасят за устойчиви 

системи за социална сигурност; 

подчертава, че държавите членки, 

когато трябва да управляват своите 

разходи в съответствие с изискванията 

на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), 

следва да съкращават  текущите 

разходи, вместо да намаляват 

инвестиционните си ангажименти, 

въпреки че правилата не отчитат факта, 

че разходите за инвестиции и текущите 

разходи имат различно въздействие 

върху растежа; отбелязва съобщението 

на Комисията относно пълноценно 

използване на гъвкавостта, заложена в 

действащите разпоредби на Пакта за 

стабилност и растеж (COM(2015)0012), 

5. изразява загриженост, че повечето 

държави членки продължават да губят 

пазарни дялове в глобален мащаб; 

счита, че икономиката на ЕС като цяло 

трябва допълнително да повиши своята 

конкурентоспособност в рамките на 

световната икономика, по-специално 
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ефективността, която се  предизвиква от 
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труд следва да останат в съответствие с 

производителността и че заплатите 

следва да допринасят за устойчиви 

системи за социална сигурност; 

подчертава, че държавите членки, 

когато трябва да управляват своите 

разходи в съответствие с изискванията 

на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), 

следва да намаляват текущите разходи, 
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си ангажименти, въпреки че правилата 
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гъвкавостта, заложена в действащите 

разпоредби на Пакта за стабилност и 

растеж (COM(2015)0012), тъй като то 
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тъй като то изяснява процедурата и 

обяснява връзката между структурните 

реформи, инвестициите и фискалната 

отговорност, като се извлича 

максимална полза от съществуващата 

гъвкавост на неговите правила; 

приветства предложението на 

Комисията за рационализиране на 

Европейския семестър; изтъква, че при 

подготвянето на специфичните за всяка 

държава препоръки следва да се 

избягват универсалните подходи; 

изяснява процедурата и обяснява 

връзката между структурните реформи, 

инвестициите и фискалната 

отговорност, като се извлича 

максимална полза от съществуващата 

гъвкавост на неговите правила; 

приветства предложението на 

Комисията за рационализиране на 

Европейския семестър; изтъква, че при 

подготвянето на специфичните за всяка 

държава препоръки следва да се 

избягват универсалните подходи; 
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