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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. εκφράζει την ανησυχία του διότι 

όλα σχεδόν τα κράτη µέλη εξακολουθούν 

να χάνουν µερίδια στην παγκόσµια αγορά· 

πιστεύει ότι η οικονοµία της ΕΕ στο 

σύνολό της πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω 

την ανταγωνιστικότητά της στην 

παγκόσµια οικονοµία, αυξάνοντας ιδίως 

τον ανταγωνισµό στις αγορές προϊόντων 

και υπηρεσιών ώστε να ενισχυθεί η 

αποτελεσµατικότητα µε άξονα την 

καινοτοµία· επιµένει ότι το εργατικό 

κόστος θα πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδα 

που συµβαδίζουν µε την παραγωγικότητα, 

και ότι οι µισθοί θα πρέπει να συµβάλλουν 

στην  υποστήριξη των συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλειας· τονίζει ότι τα 

κράτη µέλη, όταν προσπαθούν να 

διαχειριστούν τις δαπάνες τους σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις του Συµφώνου για τη 

Σταθερότητα και την Ανάπτυξη (ΣΣΑ) 

πρέπει να µειώνουν τις τρέχουσες δαπάνες 
αντί να µειώνουν τις επενδυτικές 

δεσµεύσεις, παρά το γεγονός ότι οι 

διατάξεις δεν λαµβάνουν υπόψη το 

γεγονός ότι οι επενδυτικές δαπάνες έχουν 

διαφορετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη απ' 

ό,τι οι τρέχουσες δαπάνες· λαµβάνει 

υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής 

σχετικά µε τη «βέλτιστη αξιοποίηση της 

ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάµενων 

κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και 
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Ανάπτυξης» (COM(2015) 12), καθώς αυτή 

διασαφηνίζει τη διαδικασία και εξηγεί τη 

σύνδεση µεταξύ των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων, των επενδύσεων και της 

δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας 

αξιοποιώντας µε τον καλύτερο τρόπο την 

ευελιξία που παρέχουν οι κανόνες του· 

επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 

τον εξορθολογισµό του ευρωπαϊκού 

εξαµήνου· επισηµαίνει ότι οι ενιαίες 

προσεγγίσεις για όλες τις περιπτώσεις κατά 

την προετοιµασία των ΣΑΧ πρέπει να 

αποφευχθούν· 
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