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Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė, kuriai 
pirmininkauja EMPL komiteto pirmininko pavaduotojas Tomáš Zdechovský, apsvarstė 
klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ ir 
patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė pritaria tam, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos 
šio fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos 
sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 
straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 751 darbuotoju, atleistu iš įmonės 
„Carrefour Belgique SA“, veikiančios ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 
2 red. 47 skyriui: mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir 
motociklų prekybą;

B) kadangi Belgija, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais struktūriniais 
pasaulio prekybos sistemos pokyčiais dėl globalizacijos, teigia, kad pagrindinė 
darbuotojų skaičiaus mažinimo priežastis yra pirkimas internetu ir skaitmeninimas, taip 
pat susijusios kintančios vartotojų įpročių tendencijos;
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C) kadangi daugelį metų visame pasaulyje nuolat augantis pardavimas internetu prisidėjo 
prie ne maisto produktų (mados pramonės gaminių, knygų, kompiuterių ir elektronikos, 
sveikatos ir grožio pramonės gaminių ir kt.) pardavimo didžiosiose „Carrefour“ 
parduotuvėse sumažėjimo, o tai mažina šio tipo parduotuvių pelningumą; kadangi 
vartotojų, perkančių internetu iš Belgijos, procentinė dalis padidėjo nuo 46 proc. 2012 m. 
iki 67 proc. 2018 m.;

D) kadangi bendrovė „Carrefour Belgium“ vykdo veiklą turėdama tris prekės ženklus, iš 
kurių du yra pelningi ir besiplečiantys – tai „Carrefour Express“ ir „Carrefour Market“, o 
19 iš 45 didžiųjų „Carrefour“ parduotuvių yra nepelningos;

E) kadangi iki šiol buvo pateikta 10 paraiškų dėl EGF paramos mažmeninės prekybos 
sektoriui, iš kurių dvi buvo pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija1, o aštuonios – 
pasauline finansų ir ekonomikos krize2.

F) kadangi iš 400 remtinų darbuotojų moterys sudaro 70,5 proc. ir vyrai – 29,5 proc., 
kadangi 81,3 proc. tikslinių paramos gavėjų yra 55–64 metų amžiaus, 17 proc. yra 30–54 
metų ir 1,7 proc. – 25–29 metų amžiaus. Todėl numatytas bendras paramos gavėjų, 
įskaitant NEET jaunuolius, tikėtina, pasinaudosiančių priemonėmis, skaičius yra 730;

taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies 
a punkte nustatytų intervencijos kriterijų ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą 
gauti finansinę 1 632 028 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 
2 720 047 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių laikotarpio termino nuo tos dienos, kai gavo 
Belgijos valdžios institucijų užpildytą paraišką, iki spalio mėn. 4 d., kai baigė savo 
vertinimą, ar paraiška atitinka finansinės paramos suteikimo sąlygas, ir tą pačią dieną 
informavo Parlamentą;

3. pripažįsta, kad tikimasi, jog tai padarys itin didelį neigiamą poveikį Valonijos užimtumui 
ir šio regiono ekonomikai, nes trūksta darbo vietų regione, išlieka palyginti aukštas 
nedarbo lygis (8,6 proc.), palyginti su 3,5 proc. nedarbo lygiu Flandrijoje, ir numatomi 
sunkumai, susiję su atleistų darbuotojų, ypač vyresnių nei penkiasdešimties metų 
darbuotojų, perskirstymu;

4. pažymi, kad Belgija teiks prie individualių poreikių pritaikytas iš EGF bendrai 
finansuojamas paslaugas ne daugiau kaip 330 nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių 

1 Ši paraiška ir „EGF/2017/005 FI/Retail“, COM(2017) 618.
2 „EGF/2010/010 CZ/Unilever“, COM(2011) 61,

„EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“, 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 ir
„EGF/2017/003 GR Attica Retail“, COM(2017) 613.



AL\1190362LT.docx 3/3 PE641.451v01-00

LT

(NEET), kurie paraiškos pateikimo dieną buvo ne vyresni kaip 25 metų; 240 darbuotojų 
atleisti Heno provincijos ir Lježo provincijos NUTS 2 lygio regionuose;

5. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos 
atleistiems darbuotojams ir NEET jaunuoliams skirtos paslaugos apima šiuos veiksmus: 
paramą, konsultacijas, integraciją, mokymą, perkvalifikavimą ir profesinį mokymą, 
pagalbą verslui kurti, paramą verslui steigti ir išmokas;

6. pabrėžia, kad nesimokantys ir nedirbantys jaunuoliai bus ypač apmokyti ieškoti darbo ir 
teikti paraiškas ir jie bus geriau informuojami apie darbo teisę, socialines teises ir paramą 
vykdant administracines procedūras. Be to, darbuotojams ir NEET jaunuoliams, kurie ne 
mažiau kaip vienus metus mokysis visą darbo dieną, bus skiriama 350 EUR mėnesinė 
išmoka;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojams daugiau galių suteiks tokios priemonės kaip 
konsultavimas, informuotumo apie verslumą didinimo veiksmai ir tinklų kūrimas su 
atitinkamais verslininkais ir atestuotais verslo kūrimo ugdytojais. Verslą ar individualią 
savarankišką veiklą pradedantiems darbuotojams taip pat bus suteiktas iki 15 000 EUR 
dydžio įnašas; 

8. palankiai vertina socialinių partnerių dalyvavimą sudarant socialinį planą ir koordinuojant 
susijusių viešojo sektoriaus tarnybų veiksmus, nes Valonijos viešoji užimtumo tarnyba 
dėl įvairių darbuotojų perskirstymo sprendimų, taip pat dėl darbuotojų perkvalifikavimo 
ir (arba) kvalifikacijos kėlimo poreikių konsultavosi su profesinėmis sąjungomis;

9. atkreipia dėmesį į Belgijos valdžios institucijų patikinimą, kad siūlomi veiksmai nebus 
finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir kad jie 
papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus; be to, finansinė parama iš 
EGF nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus 
arba kolektyvines sutartis;

10. primena, kad pagal reglamento 7 straipsnį rengiant suderintą prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketą turėtų būti numatytos būsimos darbo rinkos perspektyvos ir 
reikiami įgūdžiai, taip pat šios paslaugos turėtų būti pritaikytos perėjimui prie efektyvaus 
išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė


