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Proposta de resolução Alteração 

5. Manifesta apreensão pelo facto de a 

maior parte dos Estados-Membros estar 

ainda a perder quotas de mercado a nível 

mundial; considera que a economia da UE, 

no seu conjunto, necessita de continuar a 

impulsionar a sua competitividade na 

economia mundial, nomeadamente através 

do aumento da concorrência nos mercados 

de produtos e serviços, a fim de reforçar a 

eficiência orientada para a inovação; insiste 

em que os custos da mão-de-obra devem 

ser consentâneos com a produtividade e 

que os salários deverão contribuir para a 

sustentabilidade dos sistemas de segurança 

social; salienta que os Estados-Membros, 

ao terem de gerir as suas despesas em 

conformidade com os requisitos do Pacto 

de Estabilidade e Crescimento (PEC), 

devem cortar nas despesas correntes, em 

vez de diminuir os compromissos de 

investimento, apesar de as regras não terem 

em conta o facto de que as despesas de 

investimento e as despesas correntes têm 

um impacto diferente sobre o crescimento; 

toma nota da comunicação da Comissão 

intitulada “Otimizar o recurso à 

flexibilidade nas atuais regras do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento” 

(COM(2015)0012), na medida em que 

esclarece o procedimento e explica o nexo 

entre as reformas estruturais, os 
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investimentos e a responsabilidade 

orçamental, fazendo a melhor utilização da 

flexibilidade que caracteriza as suas regras; 

congratula-se com a proposta da Comissão 

de racionalizar o Semestre Europeu; 

salienta a necessidade de evitar abordagens 

uniformizadas na preparação das 

recomendações específicas por país; 
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