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5. wyraŜa zaniepokojenie faktem, Ŝe 

większość państw wciąŜ traci udział w 

rynku globalnym; uwaŜa, Ŝe cała 

gospodarka UE musi nadal poprawiać 

konkurencyjność wobec gospodarki 

światowej, w szczególności zwiększając 

konkurencję na rynku towarów i usług z 

myślą o poprawie efektywności w oparciu 

o innowacje; uwaŜa, Ŝe koszty pracy 

powinny pozostać w zgodzie z 

wydajnością, a płace powinny przyczyniać 

się do trwałych systemów zabezpieczenia 

społecznego; podkreśla, Ŝe państwa 

członkowskie, zarządzając swoimi 

wydatkami zgodnie z wymogami paktu 

stabilności i wzrostu, powinny raczej 

dokonywać cięć w wydatkach bieŜących 

niŜ redukować zobowiązania inwestycyjne, 

nawet jeśli przepisy nie biorą pod uwagę 

faktu, Ŝe wydatki inwestycyjne i wydatki 

bieŜące mają odmienny wpływ na wzrost 

gospodarczy; zwraca uwagę na komunikat 

Komisji w sprawie optymalnego 

wykorzystania elastyczności przewidzianej 

w obowiązujących postanowieniach paktu 

stabilności i wzrostu (COM(2015)0012), 

gdyŜ objaśnia on procedurę oraz wyjaśnia 

związek między reformami strukturalnymi, 

inwestycjami i odpowiedzialnością 

budŜetową, a jednocześnie w optymalny 

sposób wykorzystuje elastyczność 
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istniejącą w ramach tych przepisów; z 

zadowoleniem przyjmuje propozycję 

Komisji, aby usprawnić europejski 

semestr; zwraca uwagę, Ŝe przy 

opracowywaniu zaleceń dla 

poszczególnych krajów naleŜy unikać 

podejścia opartego na zasadzie jednego 

wspólnego rozwiązania dla wszystkich; 

istniejącą w ramach tych przepisów; z 

zadowoleniem przyjmuje propozycję 

Komisji, aby usprawnić europejski 

semestr; zwraca uwagę, Ŝe przy 

opracowywaniu zaleceń dla 

poszczególnych krajów naleŜy unikać 

podejścia opartego na zasadzie jednego 

wspólnego rozwiązania dla wszystkich; 
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