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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – EGF/2019/001 BE/Carrefour, Belgicko)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0442 – C9-
0127/2019),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/20061 (nariadenie o EGF),

– so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, 
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20202, a najmä na jeho 
článok 12,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení3 (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej 
bod 13,

– so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

– so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0021/2019),

A. keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú 
podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien 
v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, 
a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce; keďže táto pomoc sa poskytuje 
prostredníctvom finančnej podpory poskytovanej pracovníkom a spoločnostiam, pre 
ktoré pracovali;

B. keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná 
dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie; keďže tento prípad sa týka 
osobitne zraniteľnej vekovej skupiny, v ktorej viac ako 81 % pracovníkov je vo veku 55 
až 64 rokov;

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 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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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;

D. keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 
písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia 
štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v 
jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u 
jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a/alebo samostatne zárobkovo činných 
osôb, ktorých činnosť sa skončila;

E. keďže v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo 
poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 330 mladým ľuďom, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET);

1. súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF sú 
splnené a že Belgicko má podľa uvedeného nariadenia nárok na finančný príspevok 
1 632 028 EUR, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 2 720 047 EUR 
vrátane výdavkov na personalizované služby vo výške 2 665 047 EUR a výdavkov na 
činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovaním a propagáciou, kontrolou a 
podávaním správ vo výške 55 000 EUR;

2. konštatuje, že belgické orgány podali žiadosť 20. júna 2019 a že na základe 
dodatočných informácií, ktoré poskytlo Belgicko, Komisia 4. októbra 2019 dokončila 
svoje hodnotenie a v ten istý deň o tom informovala Európsky parlament; 

3. konštatuje, že Belgicko začalo poskytovať personalizované služby cieľovým príjemcom 
1. decembra 2018 a že obdobie, v ktorom sa môže poskytovať finančný príspevok z 
EGF, preto trvá od 1. decembra 2018 do 20. júna 2021;

4. konštatuje, že Belgicko začalo vynakladať administratívne výdavky na vykonávanie 
EGF 25. januára 2018 a že na výdavky na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, 
informovaním a propagáciou, kontrolou a podávaním správ v období od 25. januára 
2018 do 20. decembra 2021 sa môže použiť finančný príspevok z EGF;

5. pripomína, že koncepcia koordinovaného balíka personalizovaných služieb by mala tiež 
predvídať nový vývoj na trhu práce s osobitným dôrazom na prechod na hospodárstvo, 
ktoré efektívne využíva zdroje a je udržateľné;

6. pripomína, že ide o 14. žiadosť Belgicka o príspevok z EGF a že tieto žiadosti sa týkali 
rôznych odvetví: automobilový priemysel, výroba základných kovov, textilu, strojov a 
zariadení, skla a v tomto prípade – prvýkrát v Belgicku – maloobchodný sektor; 
pripomína, že ide o doteraz 10. prípad žiadosti o príspevok z EGF, ktorý sa týka 
maloobchodného sektora;

7. uznáva, že maloobchod prechádza obdobím závažnej zmeny v dôsledku globalizácie 
(elektronický obchod, online nakupovanie), čo vedie k prepúšťaniu, a že meniace sa 
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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;

8. domnieva sa, že globalizácia predstavuje pre Úniu výzvu; okrem toho zastáva názor, že 
boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a inej nezamestnanosti zahŕňa vytvorenie 
príležitostí na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie v európskych spoločnostiach; 
očakáva, že spoločnosť Carrefour Belgique SA počas tohto procesu zabezpečí potrebný 
kvalitný sociálny dialóg so svojimi pracovníkmi;

9. konštatuje, že žiadosť sa týka spolu 1 019 pracovníkov prepustených v spoločnosti 
Carrefour Belgique SA a že prepúšťanie sa týka celého Belgicka; berie tiež na vedomie, 
že Belgicko očakáva, že na opatreniach sa zúčastní len 400 z celkového počtu 
oprávnených príjemcov (ďalej len „dotknutí príjemcovia“), a to pracovníci prepustení 
vo Valónsku, keďže uvedené prepúšťanie má mimoriadne závažný nepriaznivý vplyv na 
situáciu v oblasti zamestnanosti, a teda na regionálne hospodárstvo Valónska z dôvodu 
nedostatku pracovných miest v regióne, relatívne vysokej miery nezamestnanosti a v 
dôsledku toho očakávaných ťažkostí pri opätovnom zamestnávaní prepustených 
pracovníkov, najmä osôb vo veku nad 50 rokov; v tejto súvislosti pripomína, že miera 
nezamestnanosti 8,6 % vo Valónsku je výrazne vyššia ako priemerná miera 
nezamestnanosti na úrovni 6,9 % v Únii a je to viac ako dvojnásobok miery 
nezamestnanosti 3,5 % vo Flámsku;  

10. ďalej konštatuje, že Belgicko navrhuje personalizované služby spolufinancované z EGF 
až pre 330 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy (NEET), vo veku do 25 rokov ku dňu predloženia žiadosti, vzhľadom 
na to, že 240 z prepustených pracovníkov uvedených v odseku 5 sa nachádza v 
regiónoch na úrovni NUTS 2 (provincie Hainaut a Liège), ktoré na základe ročných 
údajov dostupných za rok 2018 vykazovali mieru nezamestnanosti mladých ľudí vo 
veku od 15 do 24 rokov na úrovni aspoň 20 %;

11. poznamenáva, že Belgicko plánuje päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na 
ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) podpora/poradenstvo/integrácia, ii) odborná 
príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie, iii) podpora vytvárania podnikov, iv) 
príspevok na založenie podniku, v) príspevky; zdôrazňuje, že v tomto prípade je 
význam podpory, poradenstva a integrácie, ako aj odbornej prípravy, rekvalifikácie a 
odborného vzdelávania preukázaný počtom odhadovaných účastníkov (730 účastníkov 
na prvom opatrení, 460 na druhom opatrení);

12. zdôrazňuje, že NEET budú vyškolení najmä na hľadanie zamestnania a uchádzanie sa o 
zamestnanie, a budú lepšie informovaní o pracovnom práve, sociálnych právach a 
podpore v administratívnych postupoch; okrem toho sa pracovníkom a NEET, ktorí 
budú aspoň jeden rok navštevovať denné štúdium, poskytne mesačný príspevok vo 
výške 350 EUR; 

13. víta to, že Belgicko vypracovalo koordinovaný balík personalizovaných služieb po 
porade so sociálnymi partnermi, najmä s odborovými zväzmi, odbornými poradcami a 
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sociálnymi pracovníkmi, s cieľom preskúmať rôzne riešenia opätovného zamestnania 
pracovníkov, ktoré budú prispôsobené potrebám prepustených pracovníkov;

14. zdôrazňuje, že belgické orgány potvrdili, že na uvedené oprávnené opatrenia 
nedostávajú pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie; 

15. opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa 
vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na 
reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

16. schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

17. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a 
aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.
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PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť – 
EGF/2019/001 BE/Carrefour, Belgicko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 
2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 1927/20061, a najmä na jeho článok 15 ods. 4, 

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
otázkach a riadnom finančnom hospodárení2, a najmä na jej bod 13, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

keďže: 

(1) Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom 
poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo 
činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového 
obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a 
hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a 
pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce. 

(2) V súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/20133 fond nesmie 
prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). 

(3) Belgicko predložilo 20. júna 2019 žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s 
prepúšťaním v spoločnosti Carrefour Belgique SA. Žiadosť bola doplnená o dodatočné 
informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť 
spĺňa požiadavky na určenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
2 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
3 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
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(EÚ) č. 1309/2013. 

(4) V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo 
poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 330 mladým ľuďom, 
ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET).

(5) Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Belgicko, mal mobilizovať EGF s 
cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 632 028 EUR. 

(6) S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie 
malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia, 

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2019 sa mobilizuje Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 632 028 EUR vo forme viazaných a 
platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia]*.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

* Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej 
podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní 
svetového obchodu. 

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 20201, a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/20132 
fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011). 
Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi 
Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení3 Komisia na to, aby aktivovala 
fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na 
mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V 
prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II. Žiadosť Belgicka a návrh Komisie 

Komisia prijala 4. októbra 2019 návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka s 
cieľom podporiť opätovné začleňovanie do trhu práce v prípade pracovníkov prepustených 
z jedného podniku, ktorý pôsobí v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie 
NACE Revision 2 do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov).

Toto je prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2019, a desiata v sektore 
maloobchodu od zriadenia EGF. Týka sa 1 019 prepustených pracovníkov a mobilizácie 
celkovej sumy z EGF vo výške 1 632 028 EUR v prospech Belgicka.

Belgicko tvrdí, že prepúšťanie súvisí s veľkými zmenami v štruktúre maloobchodu v dôsledku 
globalizácie, a najmä s nárastom nakupovania na internete, čo viedlo k prepúšťaniu. Meniace 
sa návyky spotrebiteľov a digitalizácia majú vplyv aj na maloobchod.

Päť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a NEET a na ktoré 
sa požaduje spolufinancovanie z EGF, sú: 

a. podpora/poradenstvo/integrácia, 

b. odborná príprava, rekvalifikácia a odborné vzdelávanie, 

c. podpora vytvárania podnikov, 

1 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
2 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
3 Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
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d. príspevok na založenie podniku, 

e. príspevky. 

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v rámci 
oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne 
opatrenia sociálnej ochrany.

Belgicko poskytlo požadované informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušný podnik 
povinné podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Potvrdilo, že finančný 
príspevok z EGF nenahradí takéto opatrenia.

Belgicko oznámilo Komisii, že na vnútroštátne predbežné financovanie alebo 
spolufinancovanie sa použijú finančné prostriedky Valónskeho regiónu („Région Wallonne“). 
Potvrdilo tiež, že uvedené opatrenia, na ktoré sa poskytuje finančný príspevok z EGF, nebudú 
spolufinancované z iných finančných nástrojov Únie.

III. Postup

Komisia s cieľom mobilizovať fond predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun 
celkovej sumy 1 632 028 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadku EGF 
(04 04 01). V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené 
v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne 
veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o mobilizáciu fondu.
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LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Johan Van Overtveldt
predseda
Výbor pre rozpočet
WIE 05U012
BRUSEL

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) v prípade EGF/2019/001 BE/Carrefour 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a jeho pracovná skupina pre EGF, ktorej 
predsedá podpredseda výboru EMPL Tomáš Zdechovský, preskúmali mobilizáciu EGF 
týkajúcu sa prípadu EGF/2019/001 BE/Carrefour a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a jeho pracovná skupina súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. 
Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú 
presun rozpočtových prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A) keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 
(nariadenie o EGF) a týka sa 751 pracovníkov prepustených v spoločnosti Carrefour 
Belgique SA, pôsobiacej v hospodárskom odvetví patriacom podľa klasifikácie NACE 
Revision 2 do divízie 47: maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov;

B) keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi 
zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Belgicko tvrdí, že 
hlavným dôvodom zníženia počtu zamestnancov je nakupovanie na internete a 
digitalizácia, ako aj súvisiace meniace sa vzory návykov spotrebiteľov;

C) keďže dlhoročný stály celosvetový rast predaja na internete v prípade spoločnosti 
Carrefour prispel k poklesu predaja nepotravinových výrobkov (odevy, knihy, počítače a 
elektronika, zdravotnícke a kozmetické výrobky atď.) v jej hypermarketoch, čo oslabuje 
ziskovosť tohto druhu predajní; keďže percentuálny podiel zákazníkov internetových 
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obchodov v Belgicku vzrástol zo 46 % v roku 2012 na 67 % v roku 2018;

D) keďže spoločnosť Carrefour Belgique prevádzkuje tri značky, z ktorých dve sú ziskové a 
expandujú – Carrefour Express a Carrefour Market – pričom v tretej, Carrefour 
Hypermarkets, vykazuje 19 zo 45 prevádzok stratu;

E) keďže v sektore maloobchodu bolo doteraz podaných desať žiadostí o finančný príspevok 
z EGF, pričom dve z nich súviseli s globalizáciou týkajúcou sa obchodu10 a osem žiadostí 
súviselo s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou11;

F) keďže spomedzi 400 pracovníkov, ktorým je pomoc určená, predstavujú ženy 70,5 % a 
muži 29,5 %, zatiaľ čo 81,3 % cieľových príjemcov je vo veku od 55 do 64 rokov, 17 % 
od 30 do 54 rokov a 1,7 % od 25 do 29 rokov. Celkový počet príjemcov, ktorých účasť 
na opatreniach sa očakáva (vrátane NEET), sa preto odhaduje na 730;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme v súvislosti so žiadosťou Belgicka, tieto 
návrhy:

1. súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) 
nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Belgicko má preto nárok na finančný 
príspevok vo výške 1 632 028 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60% 
celkových nákladov 2 720 047 EUR;

2. konštatuje, že Komisia dodržala lehotu 12 týždňov od prijatia vyplnenej žiadosti od 
belgických orgánov až po ukončenie posúdenia, či sú splnené podmienky pre poskytnutie 
finančného príspevku, 4. októbra, pričom v ten istý deň o tom informovala Európsky 
parlament;

3. uznáva závažný nepriaznivý vplyv na situáciu v oblasti zamestnanosti, a teda na 
regionálne hospodárstvo Valónska, z dôvodu nedostatku pracovných miest v regióne, 
relatívne vysokej mieri nezamestnanosti (8,6 %) v porovnaní s 3,5 % vo Flámsku a v 
dôsledku toho očakávané ťažkosti pri opätovnom zamestnávaní prepustených 
pracovníkov, najmä osôb vo veku nad 50 rokov;

10 Súčasná žiadosť a EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.
11 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742, a
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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4. poznamenáva, že Belgicko poskytne personalizované služby spolufinancované z EGF až 
330 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy (NEET) a ku dňu podania žiadosti ešte nedosiahli vek 25 rokov; 240 
pracovníkov bolo prepustených v regiónoch na úrovni NUTS 2 v provinciách Hainaut a 
Liège;

5. konštatuje, že personalizované služby pre prepustených pracovníkov a NEET 
spolufinancované z EGF zahŕňajú opatrenia na podporu, usmerňovanie, integračnú 
odbornú prípravu, rekvalifikáciu a odbornú prípravu, podporu vytvárania podnikov, 
príspevok na založenie podniku a finančné dávky;

6. zdôrazňuje, že NEET budú vyškolení najmä na hľadanie zamestnania a uchádzanie sa o 
zamestnanie, a budú lepšie informovaní o pracovnom práve, sociálnych právach a 
podpore v administratívnych postupoch; okrem toho sa pracovníkom a NEET, ktorí budú 
aspoň jeden rok navštevovať denné štúdium, poskytne mesačný príspevok vo výške 
350 EUR;

7. zdôrazňuje, že pracovníci budú ďalej posilňovaní prostredníctvom opatrení, ako je 
poradenstvo, činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti o podnikaní a vytváraní 
sietí s príslušnými podnikateľmi a s certifikovanými školiteľmi startupov; ďalej 
pracovníci, ktorí začínajú podnikať alebo vykonávať činnosť ako samostatne zárobkovo 
činné osoby, dostanú príspevok až do výšky 15 000 EUR; 

8. víta aktívne zapojenie sociálnych partnerov do vymedzovania sociálneho plánu a 
koordinácie intervencie príslušných verejných služieb, keďže valónske verejné služby 
zamestnanosti viedli konzultácie s odborovými zväzmi o rôznych riešeniach opätovného 
zamestnania pracovníkov a potrieb ich rekvalifikácie/zvyšovania kvalifikácie;

9. berie na vedomie uistenie belgických orgánov, že navrhované opatrenia nebudú dostávať 
finančnú podporu z iných fondov alebo finančných nástrojov Únie, a že sa budú dopĺňať 
s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov; finančný príspevok z EGF 
nenahradí opatrenia, ktoré je príslušný podnik povinný prijať na základe vnútroštátneho 
práva alebo podľa kolektívnych dohôd;

10. pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka 
personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce 
a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom 
na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;
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S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
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