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11.6.2012 B7-0275/12 

Tarkistus  12 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää myönteisinä komission 

ehdotuksia, että vuotuisessa 

kasvuselvityksessä olleita työllisyyttä 

koskevia ensisijaisia tavoitteita 

täydennetään keskipitkän aikavälin 

poliittisella ohjauksella, millä pyritään 

saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetetut tavoitteet; pitää myönteisenä 

työllisyyspaketin laajaa näkökulmaa ja 

kiittää siitä, että on lopulta siirrytty kauan 

kaivattuun työpaikkojen luomista 

korostavaan politiikkaan; edellyttää 

tarvittavia investointeja, joilla 

valmistellaan ympäristöystävällisen 

talouden, terveydenhuoltopalvelujen ja 

sosiaalitoimen sekä tieto- ja 

viestintätekniikan työllistämis- ja 

kasvupotentiaalia koskevaa 

investointipakettia, mukaan luettuna 

investoinnit taitoihin, harjoitteluun ja 

palkkojen korottamiseen; 

1. panee merkille komission ehdotukset, 

että vuotuisessa kasvuselvityksessä olleita 

työllisyyttä koskevia ensisijaisia tavoitteita 

täydennetään keskipitkän aikavälin 

poliittisella ohjauksella, millä pyritään 

saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategiassa 

asetetut tavoitteet; panee merkille, että 

komission nykyinen toimintapolitiikka 

komission, Kansainvälisen 

valuuttarahaston ja EKP:n 

muodostamassa troikassa sekä 

säästötoimenpiteet ja useiden 

jäsenvaltioiden toteuttamat 

uusliberalistiset rakenneuudistukset eivät 

edistä työllistävää elpymistä vaan luovat 

lisää työttömyyttä, sillä ne tuhoavat 

julkisen sektorin ja yksityissektorin 

työpaikkoja; toteaa, että tällainen toiminta 

syventää taantumaa, sillä se aiheuttaa 

palkkadeflaation ja heikentää 

työehtosopimusneuvotteluja ja 

työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

lopettamaan tällaisen tuhoisan 

työntekijävastaisen toiminnan ja 

edistämään palkkavetoista elpymistä; 

edellyttää julkisen sektorin johtaman 

investoinnin strategiaa ja 

ympäristöystävällisen talouden, 

terveydenhuoltopalvelujen ja 

sosiaalitoimen sekä tieto- ja 
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viestintätekniikan työllistämis- ja 

kasvupotentiaalia koskevaa 

investointipakettia, mukaan luettuna 

investoinnit taitoihin, harjoitteluun ja 

palkkojen korottamiseen; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/13 

Tarkistus  13 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  12 a. arvostelee voimakkaasti sitä, että 

komissio on komission, Kansainvälisen 

valuuttarahaston ja EKP:n muodostaman 

troikan osana pakottanut ohjelmamaat 

sulkemaan jopa puolet 

sairaalainfrastruktuuristaan, mikä 

aiheuttanut tuhansien 

terveydenhuoltoalan työntekijöiden 

irtisanomisen; arvostelee voimakkaasti 

sitä, että komissio on EU-ohjausjakson 

yhteydessä maakohtaisten suositusten 

luonnoksissa vaatinut joitakin 

jäsenvaltioita vähentämään 

terveydenhuoltokustannuksiaan; 

huomauttaa siksi, että komission väitteet 

terveydenhuoltopalvelujen ja 

sosiaalitoimen työllisyyden edistämisen 

merkityksestä eivät ole uskottavia, sillä 

sen nykyiset finanssipolitiikan 

suuntaukset tuhoavat työpaikkoja ja 

vähentävät tärkeitä julkisia palveluja 

näillä aloilla; 

Or. en 



 

AM\905086FI.doc  PE489.304v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

11.6.2012 B7-0275/14 

Tarkistus  14 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 

GUE/NGL-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 kaikissa asiaa koskevissa ehdotuksissa 

on otettava huomioon kollektiivisia 

neuvotteluja koskevat kansalliset 

käytänteet ja noudatettava niitä; arvostelee 

kuitenkin voimakkaasti komissiota siitä, 

että se kannattaa minimipalkkaeroja 

tukevaa järjestelmää, jossa otetaan 

huomioon muun muassa alueiden 

taloudellisen suorituskyvyn, sektorien ja 

paikallisten työmarkkinaolosuhteiden 

väliset erot ja jolla näin ollen pyritään 

luomaan edellytykset minimipalkkojen 

pienentämiselle; huomauttaa, että 

tällainen lähestymistapa heikentää 

erityisesti järjestelmiä, joissa säädetään 

kansallisesta minimipalkasta, jota ei voida 

alittaa; arvostelee voimakkaasti sitä, että 

komissio vaatii maakohtaisissa 

suosituksissaan joitakin jäsenvaltioita 

pienentämään minimipalkkojaan; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/15 

Tarkistus  15 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  15 a. korostaa, että minimipalkkojen on 

oltava riittävän korkeita, että estetään 

työssäkäyvien köyhyys; pitää siksi kiinni 

neuvostolle ja komissiolle toistuvasti 

esittämistään pyynnöistä, että olisi 

asetettava EU:n minimipalkkatavoite 

(lakisääteinen minimipalkka, kansalliset, 

alueelliset tai alakohtaiset 

työehtosopimukset), jonka mukaan 

palkkaa maksettaisiin vähintään 

60 prosenttia vastaavasta (kansallisesta, 

alakohtaisesta jne.) keskipalkasta, sekä 

sovittava aikataulusta, jonka mukaisesti 

kaikkien jäsenvaltioiden on saavutettava 

tämä tavoite; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/16 

Tarkistus  16 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Thomas 

Händel, Gabriele Zimmer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

Työllistävää elpymistä koskeva tavoite 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  18 a. korostaa, että jotkut jäsenvaltiot 

tukivat vuosina 2009 ja 2010 

sosiaaliturvajärjestelmien kautta 

lyhyempää työaikaa koskevia toimia ja 

että nämä toimet osoittautuivat 

tehokkaiksi pyrittäessä torjumaan 

työttömyyttä ja pitämään työntekijät 

ansiotyössä; kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita edistämään lyhyempää 

työaikaa kaikilla aloilla siten, että se ei 

aiheuta palkanmenetyksiä työntekijöille ja 

että luodaan uusia työpaikkoja, jotta 

työmäärä ei kasva; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä 

tehokkaisiin toimiin epävakaiden ja 

epätyypillisten työpaikkojen poistamiseksi 

vaiheittain; 

Or. en 

 

 


