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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. on huolissaan siitä, että useimmat 

jäsenvaltiot yhä menettävät 

markkinaosuuksia maailmanlaajuisesti; 

katsoo, että koko EU:n talouden 

kilpailukykyä maailmantaloudessa on 

edelleen tehostettava lisäämällä erityisesti 

kilpailua tavara- ja palvelumarkkinoilla, 

jotta voidaan parantaa tehokkuutta 

innovoinnin avulla; vaatii, että 

työvoimakustannusten olisi pysyttävä 

tuottavuuden mukaisina ja että palkkojen 

olisi edistettävä sosiaaliturvajärjestelmien 

kestävyyttä; painottaa, että kun 

jäsenvaltioiden on hallittava menojaan 

vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten 

mukaisesti, niiden olisi 

investointisitoumusten vähentämisen 

sijasta leikattava juoksevia menojaan, 

vaikka säännöissä ei oteta huomioon sitä, 

että investointimenoilla ja juoksevilla 

menoilla on erilaiset vaikutukset kasvuun; 

panee merkille komission tiedonannon 

"Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän 

jouston mahdollisimman tehokas 

hyödyntäminen" (COM(2015)0012), joka 

selkeyttää menettelyä ja selittää 

rakenteellisten uudistusten, investointien ja 

finanssipoliittisen vastuun välisen yhteyden 

hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla 

sääntöihin sisältyvää joustovaraa; pitää 

myönteisenä komission ehdotusta 

eurooppalaisen ohjausjakson 

5. on huolissaan siitä, että useimmat 

jäsenvaltiot yhä menettävät 

markkinaosuuksia maailmanlaajuisesti; 

katsoo, että koko EU:n talouden 

kilpailukykyä maailmantaloudessa on 

edelleen tehostettava lisäämällä erityisesti 

kilpailua tavara- ja palvelumarkkinoilla, 

jotta voidaan parantaa tehokkuutta 

innovoinnin avulla; vaatii, että 

työvoimakustannusten olisi pysyttävä 

tuottavuuden mukaisina ja että palkkojen 

olisi edistettävä sosiaaliturvajärjestelmien 

kestävyyttä; painottaa, että kun 

jäsenvaltioiden on hallittava menojaan 

vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten 

mukaisesti, niiden olisi 

investointisitoumusten vähentämisen 

sijasta vähennettävä juoksevia menojaan, 

vaikka säännöissä ei oteta huomioon sitä, 

että investointimenoilla ja juoksevilla 

menoilla on erilaiset vaikutukset kasvuun; 

panee merkille komission tiedonannon 

"Vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän 

jouston mahdollisimman tehokas 

hyödyntäminen" (COM(2015)0012), joka 

selkeyttää menettelyä ja selittää 

rakenteellisten uudistusten, investointien ja 

finanssipoliittisen vastuun välisen yhteyden 

hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla 

sääntöihin sisältyvää joustovaraa; pitää 

myönteisenä komission ehdotusta 

eurooppalaisen ohjausjakson 



 

AM\1052730FI.doc  PE552.200v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

virtaviivaistamisesta; huomauttaa, että 

yleispätevään ratkaisuun perustuvaa 

lähestymistapaa olisi vältettävä 

maakohtaisia suosituksia valmisteltaessa; 

virtaviivaistamisesta; huomauttaa, että 

yleispätevään ratkaisuun perustuvaa 

lähestymistapaa olisi vältettävä 

maakohtaisia suosituksia valmisteltaessa; 

Or. en 

 

 


