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Poprawka  5 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

dotyczący zmniejszenia klinu podatkowego 

w sposób neutralny dla budŜetu; 

przypomina, Ŝe w UE średni klin 

budŜetowy będący róŜnicą między 

wydatkami pracodawcy na wynagrodzenie 

dla pracownika a faktycznie 

otrzymywanym przez pracownika 

wynagrodzeniem przekracza często poziom 

40%; uwaŜa, Ŝe przeniesienie obciąŜenia 

podatkowego mogłoby umoŜliwić 

przedsiębiorstwom wykorzystanie 

zwolnień podatkowych /obniŜenia podatku 

w celu tworzenia nowych miejsc pracy lub 

podwyŜszenia wynagrodzeń; podkreśla, Ŝe 

przeniesienie obciąŜeń podatkowych z 

pracy na kapitał i konsumpcję moŜe mieć 

powaŜne skutki dla zatrudnienia; 

6. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

dotyczący zmniejszenia klinu podatkowego 

w sposób neutralny dla budŜetu; 

przypomina, Ŝe w UE średni klin 

budŜetowy będący róŜnicą między 

wydatkami pracodawcy na wynagrodzenie 

dla pracownika a faktycznie 

otrzymywanym przez pracownika 

wynagrodzeniem przekracza często poziom 

40%; uwaŜa, Ŝe przeniesienie obciąŜenia 

podatkowego mogłoby umoŜliwić 

przedsiębiorstwom wykorzystanie 

zwolnień podatkowych /obniŜenia podatku 

w celu tworzenia nowych miejsc pracy lub 

podwyŜszenia wynagrodzeń; podkreśla, Ŝe 

przeniesienie obciąŜeń podatkowych z 

pracy na zanieczyszczenie, kapitał i 

konsumpcję moŜe mieć powaŜne skutki dla 

zatrudnienia; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. zgadza się z Komisją, Ŝe bardziej 

ambitne cele w zakresie energii 

odnawialnych stymulują inwestycje, a tym 

samym zatrudnienie w dziedzinie 

technologii opartych na wiedzy 

specjalistycznej; nalega, by państwa 

członkowskie przeszły na model 

ekonomiczny oparty na zasadzie 

efektywnego gospodarowania zasobami; 

wskazuje na stwierdzenie Komisji, Ŝe 

kaŜdy punkt procentowy zmniejszenia 

wykorzystania zasobów mógłby 

doprowadzić do utworzenia między 

100 000 a 200 000 nowych miejsc pracy; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/7 

Poprawka  7 

Marije Cornelissen 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje wniosek, w 

którym Komisja podkreśla korzyści 

płynące z określenia minimalnych 

wynagrodzeń na poziomie państw 

członkowskich w celu zwalczania ubóstwa 

osób posiadających pracę i dumpingu 

socjalnego oraz pobudzenia globalnego 

popytu; uwaŜa, Ŝe kaŜda taka propozycja 

musi uwzględniać i szanować krajowe 

praktyki w zakresie rokowań zbiorowych; 

 

15. z zadowoleniem przyjmuje wniosek, w 

którym Komisja podkreśla korzyści 

płynące z określenia minimalnych 

wynagrodzeń na poziomie państw 

członkowskich w celu zwalczania ubóstwa 

osób posiadających pracę i dumpingu 

socjalnego oraz pobudzenia globalnego 

popytu; uwaŜa, Ŝe minimalne 

wynagrodzenia powinny plasować się 

powyŜej granicy ubóstwa i Ŝe kaŜda taka 

propozycja musi uwzględniać i szanować 

krajowe praktyki w zakresie rokowań 

zbiorowych; 

 

Or. en 

 

 


