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Amendamentul 5 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. salută propunerea de a reduce sarcina 

fiscală asupra costului forței de muncă într-
un mod care să nu afecteze bugetele; 
reamintește că sarcina fiscală medie asupra 

costului forței de muncă, reprezentând 
diferența dintre costul pentru angajator 

presupus de angajarea unui lucrător și 
salariul real al lucrătorului depășește 
adesea 40% în UE; consideră că 

transferarea sarcinii fiscale ar putea 
permite întreprinderilor care beneficiază de 
aceste scutiri/reduceri să creeze noi locuri 
de muncă sau să mărească salariile; 
subliniază efectele considerabile asupra 

ocupării forței de muncă pe care le-ar avea 
deplasarea sarcinii fiscale de la forța de 
muncă către capital și consum; 

6. salută propunerea de a reduce sarcina 

fiscală asupra costului forței de muncă într-
un mod care să nu afecteze bugetele; 
reamintește că sarcina fiscală medie asupra 

costului forței de muncă, reprezentând 
diferența dintre costul pentru angajator 

presupus de angajarea unui lucrător și 
salariul real al lucrătorului depășește 
adesea 40% în UE; consideră că 

transferarea sarcinii fiscale ar putea 
permite întreprinderilor care beneficiază de 
aceste scutiri/reduceri să creeze noi locuri 
de muncă sau să mărească salariile; 
subliniază efectele considerabile asupra 

ocupării forței de muncă pe care le-ar avea 
deplasarea sarcinii fiscale de la forța de 
muncă către poluare, capital și consum; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/6 

Amendamentul 6 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 6a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. este de acord cu opinia exprimată de 
Comisie, potrivit căreia adoptarea unor 
obiective mai ambițioase în materie de 
energie din surse regenerabile stimulează 
investițiile și, în consecință, ocuparea 
forței de muncă în domeniul tehnologiilor 
de producție de energie cu grad ridicat de 
cunoștințe;   îndeamnă statele membre să 
înceapă tranziția către un model 
economic bazat pe principiul eficienței 
utilizării resurselor; atrage atenția asupra 
constatării Comisiei conform căreia 
reducerea cu un punct procentual a 
utilizării resurselor ar putea conduce la 
crearea a 100 000 până la 200 000 de 
locuri de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul 7 
Marije Cornelissen 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Către o redresare generatoare de locuri de muncă 

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută propunerea Comisiei care 
subliniază avantajele stabilirii unui salariu 
minim la nivelul statelor membre pentru a 

combate sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă și dumpingul social și pentru a 

stimula cererea agregată; consideră că orice 
astfel de propunere trebuie să țină seama de 
practicile naționale privind negocierile 

colective și să le respecte; 

 

15. salută propunerea Comisiei care 
subliniază avantajele stabilirii unui salariu 
minim la nivelul statelor membre pentru a 

combate sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă și dumpingul social și pentru a 

stimula cererea agregată; consideră că 

nivelul salariilor minime ar trebui să fie 
superior pragului sărăciei și că orice 

astfel de propunere trebuie să țină seama de 
practicile naționale privind negocierile 

colective și să le respecte; 

 

Or. en 

 

 


