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Pozmeňujúci návrh 1
Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže Rozvojová banka Rady 
Európy (CEB) je multilaterálna banka, 
ktorej cieľom je podporovať sociálnu 
súdržnosť a solidaritu
;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Nils Ušakovs

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Nils Ušakovs

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že Belgicko tvrdí, že 
maloobchod prechádza obdobím závažnej 
zmeny v dôsledku globalizácie 
(elektronický obchod, online nakupovanie), 

6. uznáva, že maloobchod prechádza 
obdobím závažnej zmeny v dôsledku 
globalizácie (elektronický obchod, online 
nakupovanie), čo vedie k prepúšťaniu, a že 
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čo vedie k prepúšťaniu, a že meniace sa 
návyky spotrebiteľov a digitalizácia majú 
vplyv aj na maloobchod; zdôrazňuje, že 
toto prepúšťanie sa netýka priamo 
potravinárskeho priemyslu, ale prevažne 
elektronického obchodovania s tovarom, 
ako sú knihy a elektronické zariadenia;

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Nils Ušakovs

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že globalizácia 
predstavuje pre Úniu výzvu; okrem toho sa 
domnieva, že boj proti nezamestnanosti 
mládeže a inej nezamestnanosti zahŕňa 
vytvorenie príležitostí na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie v európskych 
spoločnostiach; domnieva sa, že 
spoločnosť Carrefour Belgique by mala 
počas tohto procesu zabezpečiť potrebný 
kvalitný sociálny dialóg s vlastnými 
pracovníkmi; 

7. domnieva sa, že globalizácia 
predstavuje pre Úniu výzvu; okrem toho sa 
domnieva, že boj proti nezamestnanosti 
mládeže a inej nezamestnanosti zahŕňa 
vytvorenie príležitostí na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie v európskych 
spoločnostiach; očakáva, že spoločnosť 
Carrefour Belgique počas tohto procesu 
zabezpečí potrebný kvalitný sociálny 
dialóg s vlastnými pracovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Nils Ušakovs

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10a. víta to, že Belgicko vypracovalo 
koordinovaný balík personalizovaných 
služieb po porade so sociálnymi 
partnermi, najmä s odborovými zväzmi, 
odbornými poradcami a sociálnymi 
pracovníkmi, s cieľom preskúmať rôzne 
riešenia v oblasti preloženia 
zamestnancov, ktoré budú prispôsobené 
potrebám prepustených pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. navrhuje preskúmať, aké 
prostriedky sú dostupné prostredníctvom 
CEB, s cieľom stanoviť možné spoločné 
opatrenia na podporu integrácie NEET.

Or. en


