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8.11.2019 A9-0021/2

Pozmeňujúci návrh 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgium
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Belgicko podalo žiadosť 
EGF/2019/001 BE/Carrefour o finančný 
príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 
751 pracovníkov počas referenčného 
obdobia v hospodárskom odvetví 
zaradenom podľa klasifikácie NACE 
Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, 
okrem motorových vozidiel a motocyklov) 
v období od 30. novembra 2018 do 30. 
marca 2019; keďže pred referenčným 
obdobím alebo po ňom bolo prepustených 
ďalších 268 pracovníkov; keďže podľa 
Komisie možno preukázať jasnú príčinnú 
súvislosť s udalosťou, ktorá spôsobila 
prepúšťanie počas referenčného obdobia; 
keďže v súvislosti so skutočnosťami 
uvedenými v žiadosti predloženej 
Belgickom neboli použité žiadne iné fondy 
ani programy; 

C. keďže Belgicko podalo žiadosť 
EGF/2019/001 BE/Carrefour o finančný 
príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 
751 pracovníkov počas referenčného 
obdobia v hospodárskom odvetví 
zaradenom podľa klasifikácie NACE 
Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, 
okrem motorových vozidiel a motocyklov) 
v období od 30. novembra 2018 do 30. 
marca 2019; keďže pred referenčným 
obdobím alebo po ňom bolo prepustených 
ďalších 268 pracovníkov; keďže podľa 
Komisie možno preukázať jasnú príčinnú 
súvislosť s udalosťou, ktorá spôsobila 
prepúšťanie počas referenčného obdobia; 
keďže v súvislosti so skutočnosťami 
uvedenými v žiadosti predloženej 
Belgickom neboli použité žiadne iné fondy 
ani programy; keďže spoločnosť 
Carrefour Belgium dosiahla v roku 2017 
zisk vo výške 70 miliónov EUR;
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Pozmeňujúci návrh 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgium
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že táto finančná 
pomoc konkrétnym spôsobom pomôže 
prepusteným pracovníkom spoločnosti 
Carrefour; konštatuje však, že fond na 
prispôsobenie sa globalizácii by bol 
z dlhodobého hľadiska účinnejší, ak by 
bol spojený so skutočným rozsiahlym 
plánom verejných investícií, ktorý by 
nahradil Európsky fond pre strategické 
investície;
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Pozmeňujúci návrh 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgium
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. uznáva, že maloobchod prechádza 
obdobím závažnej zmeny v dôsledku 
globalizácie (elektronický obchod, online 
nakupovanie), čo vedie k prepúšťaniu, a že 
meniace sa návyky spotrebiteľov a 
digitalizácia majú vplyv aj na maloobchod; 
zdôrazňuje, že prepúšťanie v spoločnosti 
Carrefour Belgique SA sa netýka priamo 
potravinárskeho priemyslu, ale prevažne 
elektronického obchodovania s tovarom, 
ako sú knihy a elektronické zariadenia; 
konštatuje, že tento druh prepúšťania môže 
byť v budúcnosti ešte väčší v dôsledku 
digitalizácie, čo by sa malo zohľadniť 
počas diskusií o budúcom EGF v budúcom 
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 
– 2027;

7. uznáva, že maloobchod prechádza 
obdobím závažnej zmeny v dôsledku 
globalizácie (elektronický obchod, online 
nakupovanie), čo vedie k prepúšťaniu, a že 
meniace sa návyky spotrebiteľov a 
digitalizácia majú vplyv aj na maloobchod; 
zdôrazňuje, že prepúšťanie v spoločnosti 
Carrefour Belgique SA sa netýka priamo 
potravinárskeho priemyslu, ale prevažne 
elektronického obchodovania s tovarom, 
ako sú knihy a elektronické zariadenia; 
konštatuje, že tento druh prepúšťania môže 
byť v budúcnosti ešte väčší v dôsledku 
digitalizácie, čo by sa malo zohľadniť 
počas diskusií o budúcom EGF v budúcom 
viacročnom finančnom rámci na roky 2021 
– 2027; poznamenáva však, že spoločnosť 
Carrefour Belgium dosiahla v roku 2017 
zisk vo výške 70 miliónov EUR;
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Pozmeňujúci návrh 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Belgium
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že prioritou by mala 
byť lepšia ochrana pred prepúšťaním a 
seriózna politika prevencie a predvídania 
reštrukturalizácie; zdôrazňuje, že takýto 
prístup by mohol pomôcť zabrániť strate 
pracovných miest, a znížiť tak počet 
nových prípadov otvorených v rámci 
EGF;

Or. en


