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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. väljendab muret selle pärast, et enamiku 

liikmesriikide turuosa väheneb 

ülemaailmses ulatuses endiselt; on 

veendunud, et innovatsioonipõhise 

tõhususe suurendamiseks tuleb veelgi 

parandada ELi majanduse kui terviku 

võimet konkureerida maailmamajanduses, 

eelkõige suurendades konkurentsivõimet 

toote- ja teenusteturul; nõuab kindlalt, et 

tööjõukulud tuleb hoida tootlikkusega 

vastavuses ning et töötasust panustataks 

sotsiaalkindlustussüsteemi 

jätkusuutlikkusesse; rõhutab, et 

liikmesriigid peaksid stabiilsuse ja kasvu 

pakti nõuetest lähtuva kulude haldamise 

raames pigem kärpima oma jooksvaid 

kulusid kui vähendama 

investeerimiskohustust, vaatamata sellele, 

et eeskirjades ei arvestata tõsiasja, et 

investeeringukulud ja jooksvad kulud 

mõjutavad majanduskasvu erinevalt; võtab 

teadmiseks komisjoni teatise stabiilsuse ja 

kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikuma 

kasutamise kohta (COM(2015)0012), sest 

see muudab menetluse selgemaks ja 

selgitab seoseid struktuurireformide, 

investeerimise ja eelarvepoliitiliste 

kohustuste vahel, kasutades maksimaalselt 

ära eeskirjades olemasoleva paindlikkuse; 

on rahul komisjoni otsusega lihtsustada ja 

ühtlustada Euroopa poolaastat; osutab 

vajadusele vältida riigipõhiste soovituste 
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