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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. er bekymret over, at de fleste 

medlemsstater stadig taber markedsandele 

på verdensplan; mener, at EU's økonomi 

generelt har brug for yderligere at styrke 

sin konkurrenceevne i den globale 

økonomi, navnlig gennem stigende 

konkurrence på markedet for varer og 

tjenesteydelser for at øge den 

innovationsdrevne effektivitet; fastholder, 

at arbejdsomkostninger fortsat bør være i 

overensstemmelse med produktiviteten, og 

at lønninger bør bidrage til opretholdelse af 

socialsikringsordningerne; understreger, at 

medlemsstaterne, når de skal forvalte deres 

udgifter i overensstemmelse med kravene i 

stabilitets- og vækstpagten, bør skære ned 

på deres løbende udgifter i stedet for at 

reducere investeringsforpligtelser, selvom 

reglerne ikke tager hensyn til den 

kendsgerning, at investeringsudgifter og 

løbende udgifter har forskellig indvirkning 

på væksten; bemærker Kommissionens 

meddelelse om maksimal udnyttelse af 

fleksibiliteten inden for stabilitets- og 

vækstpagtens nuværende rammer 

(COM(2015)0012), da den præciserer 

proceduren og forklarer sammenhængen 

mellem strukturreformer, investering og 

finanspolitisk ansvar, idet den udnytter 

fleksibiliteten så godt, som dens regler 

giver mulighed for; glæder sig over 

5. er bekymret over, at de fleste 

medlemsstater stadig taber markedsandele 

på verdensplan; mener, at EU's økonomi 

generelt har brug for yderligere at styrke 

sin konkurrenceevne i den globale 

økonomi, navnlig gennem stigende 

konkurrence på markedet for varer og 

tjenesteydelser for at øge den 

innovationsdrevne effektivitet; fastholder, 

at arbejdsomkostninger fortsat bør være i 

overensstemmelse med produktiviteten, og 

at lønninger bør bidrage til opretholdelse af 

socialsikringsordningerne; understreger, at 

medlemsstaterne, når de skal forvalte deres 

udgifter i overensstemmelse med kravene i 

stabilitets- og vækstpagten, bør nedbringe 

deres udgifter i stedet for at reducere 

investeringsforpligtelser, selvom reglerne 

ikke tager hensyn til den kendsgerning, at 

investeringsudgifter og løbende udgifter 

har forskellig indvirkning på væksten; 

bemærker Kommissionens meddelelse om 

maksimal udnyttelse af fleksibiliteten 

inden for stabilitets- og vækstpagtens 

nuværende rammer (COM(2015)0012), da 

den præciserer proceduren og forklarer 

sammenhængen mellem strukturreformer, 

investering og finanspolitisk ansvar, idet 

den udnytter fleksibiliteten så godt, som 

dens regler giver mulighed for; glæder sig 

over Kommissionens forslag om at 
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Kommissionens forslag om at strømline det 

europæiske semester; påpeger, at 

universalløsninger i forbindelse med 

udarbejdelsen af de landespecifikke 

henstillinger bør undgås; 

strømline det europæiske semester; 

påpeger, at universalløsninger i forbindelse 

med udarbejdelsen af de landespecifikke 

henstillinger bør undgås; 

Or. en 

 


