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11.6.2012 B7-0275/5 

Tarkistus  5 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. pitää myönteisenä, että on ehdotettu 

työhön kohdistuvan verokiilan 

pienentämistä tavalla, joka ei vaikuta 

talousarvioon; muistuttaa, että 

keskimääräinen verokiila, eli työnantajalle 

työntekijän palkkaamisesta aiheutuvien 

kustannusten ja työntekijälle todella 

maksettavan palkan erotus, on EU:ssa 

usein yli 40 prosenttia; katsoo, että näistä 

poikkeuksista/vähennyksistä hyötyvät 

voivat luoda uusia työpaikkoja tai korottaa 

palkkoja; korostaa, että verotuksen 

siirtäminen työvoimasta pääomaan ja 

kulutukseen vaikuttaa tuntuvasti 

työllisyyteen; 

6. pitää myönteisenä, että on ehdotettu 

työhön kohdistuvan verokiilan 

pienentämistä tavalla, joka ei vaikuta 

talousarvioon; muistuttaa, että 

keskimääräinen verokiila, eli työnantajalle 

työntekijän palkkaamisesta aiheutuvien 

kustannusten ja työntekijälle todella 

maksettavan palkan erotus, on EU:ssa 

usein yli 40 prosenttia; katsoo, että näistä 

poikkeuksista/vähennyksistä hyötyvät 

voivat luoda uusia työpaikkoja tai korottaa 

palkkoja; korostaa, että verotuksen 

siirtäminen työvoimasta ympäristön 

pilaamiseen, pääomaan ja kulutukseen 

vaikuttaa tuntuvasti työllisyyteen; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. katsoo komission tapaan, että 

aiempaa kunnianhimoisemmat 

uusiutuvien energialähteiden tavoitteet 

kannustavat investointeihin ja näin ollen 

lisäävät työllisyyttä osaamisintensiivisen 

sukupolven teknologioissa; kehottaa 

jäsenvaltioita etenemään kohti 

talousmallia, joka perustuu 

resurssitehokkuuden periaatteeseen; 

nostaa esiin komission havainnon, jonka 

mukaan jokainen prosenttiyksikön 

vähennys resurssien käytössä voi saada 

aikaan jopa 100 000-200 000 uutta 

työpaikkaa; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/7 

Tarkistus  7 

Marije Cornelissen 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. pitää myönteisenä komission ehdotusta, 

jossa korostetaan jäsenvaltioiden tasolla 

asetettavista minimipalkoista koituvia etuja 

työssäkäyvien köyhyyden ja sosiaalisen 

polkumyynnin torjunnassa ja 

kokonaiskysynnän lisäämisessä; katsoo, 

että kaikissa asiaa koskevissa ehdotuksissa 

on otettava huomioon kollektiivisia 

neuvotteluja koskevat kansalliset 

käytänteet ja noudatettava niitä; 

 

15. pitää myönteisenä komission ehdotusta, 

jossa korostetaan jäsenvaltioiden tasolla 

asetettavista minimipalkoista koituvia etuja 

työssäkäyvien köyhyyden ja sosiaalisen 

polkumyynnin torjunnassa ja 

kokonaiskysynnän lisäämisessä; katsoo, 

että minimipalkkojen olisi oltava 

köyhyysrajan yläpuolella ja että kaikissa 

asiaa koskevissa ehdotuksissa on otettava 

huomioon kollektiivisia neuvotteluja 

koskevat kansalliset käytänteet ja 

noudatettava niitä; 

 

Or. en 

 
 


