
AM\1192366CS.docx PE643.339v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

8.11.2019 A9-0021/2

Pozměňovací návrh 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2015/007 
BE/Carrefour – Belgie
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Belgie 
předložila žádost EGF/2019/001 BE 
Carrefour o finanční příspěvek z EFG v 
důsledku propuštění 751 osob, k němuž 
došlo během referenčního období od 30. 
listopadu 2018 do 30. března 2019 v 
hospodářském odvětví, které je v rámci 
klasifikace NACE Revize 2 řazeno do 
oddílu 47 (Maloobchod, kromě 
motorových vozidel a motocyklů); 
vzhledem k tomu, že během či po skončení 
tohoto referenčního období bylo 
propuštěno dalších 268 pracovníků; 
vzhledem k tomu, že podle Komise 
existuje jednoznačná kauzální vazba s 
událostí, která způsobila propouštění v 
referenčním období; vzhledem k tomu, že v 
souvislosti se skutečnostmi popsanými v 
žádosti, již předložila Belgie, nebyly 
vynaloženy žádné prostředky z jiných 
fondů či programů; 

C. vzhledem k tomu, že Belgie 
předložila žádost EGF/2019/001 BE 
Carrefour o finanční příspěvek z EFG v 
důsledku propuštění 751 osob, k němuž 
došlo během referenčního období od 30. 
listopadu 2018 do 30. března 2019 v 
hospodářském odvětví, které je v rámci 
klasifikace NACE Revize 2 řazeno do 
oddílu 47 (Maloobchod, kromě 
motorových vozidel a motocyklů); 
vzhledem k tomu, že během či po skončení 
tohoto referenčního období bylo 
propuštěno dalších 268 pracovníků; 
vzhledem k tomu, že podle Komise 
existuje jednoznačná kauzální vazba s 
událostí, která způsobila propouštění v 
referenčním období; vzhledem k tomu, že v 
souvislosti se skutečnostmi popsanými v 
žádosti, již předložila Belgie, nebyly 
vynaloženy žádné prostředky z jiných 
fondů či programů; vzhledem k tomu, 
že společnost Carrefour Belgique SA 
dosáhla v roce 2017 zisku ve výši 70 
milionů EUR;
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Pozměňovací návrh 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2015/007 
BE/Carrefour – Belgie
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že tato finanční 
pomoc bude konkrétní pomocí 
zaměstnancům společnosti Carrefour, 
kteří byli propuštěni; konstatuje však, že 
Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci by byl z dlouhodobého 
hlediska účinnější, pokud by byl spojen 
s řádným rozsáhlým veřejným investičním 
plánem, jenž by nahradil Evropský fond 
pro strategické investice;
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Pozměňovací návrh 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2015/007 
BE/Carrefour – Belgie
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. uznává, že maloobchod prochází 
obdobím hlubokých změn způsobených 
globalizací (elektronický obchod, 
nakupování on-line), což vede k 
propouštění, a že změny ve vzorcích 
chování spotřebitelů a digitalizace mají 
rovněž dopady na maloobchod; zdůrazňuje, 
že toto propouštění ve společnosti 
Carrefour Belgique SA se netýká přímo 
potravinářského průmyslu, ale povětšinou 
se jedná o elektronický obchod se zbožím, 
jako jsou knihy a elektronická zařízení; 
konstatuje, že tento druh propouštění se 
může v budoucnu dále šířit v důsledku 
digitalizace, což by mělo být zohledněno 
při jednáních o budoucím EFG v příštím 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027;

7. uznává, že maloobchod prochází 
obdobím hlubokých změn způsobených 
globalizací (elektronický obchod, 
nakupování on-line), což vede k 
propouštění, a že změny ve vzorcích 
chování spotřebitelů a digitalizace mají 
rovněž dopady na maloobchod; zdůrazňuje, 
že toto propouštění ve společnosti 
Carrefour Belgique SA se netýká přímo 
potravinářského průmyslu, ale povětšinou 
se jedná o elektronický obchod se zbožím, 
jako jsou knihy a elektronická zařízení; 
konstatuje, že tento druh propouštění se 
může v budoucnu dále šířit v důsledku 
digitalizace, což by mělo být zohledněno 
při jednáních o budoucím EFG v příštím 
víceletém finančním rámci na období 
2021–2027; vzhledem k tomu, 
že společnost Carrefour Belgique SA 
dosáhla v roce 2017 zisku ve výši 70 
milionů EUR;
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Pozměňovací návrh 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EFG/2015/007 
BE/Carrefour – Belgie
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že prioritou by měla 
být lepší ochrana před propouštěním a 
seriózní politika prevence a předjímání 
restrukturalizace; poukazuje na to, že 
takový přístup by pomohl předcházet 
ztrátám pracovních míst a tím snížit počet 
nových případů otevřených v rámci EFG;

Or. en


