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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 online a digitalizácia, 
ako aj súvisiace meniace sa vzory návykov spotrebiteľov;

C) keďže dlhoročný stály celosvetový rast online predaja v prípade spoločnosti Carrefour 
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rast online predaja 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 online 
obchodov v Belgicku vzrástol zo 46 % obyvateľov v roku 2012 na 67 % v roku 2018;

D) keďže spoločnosť Carrefour Belgique prevádzkuje tri značky, z ktorých dve sú ziskové a 
expandujúce – 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 obchodu1 a osem žiadostí 
súviselo s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou2;

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 % v od 25 do 29 rokov. Celkový počet prijímateľov, 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;

4. poznamenáva, že Belgicoko poskytnne 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 

1Súčasná žiadosť a EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.
2 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, and
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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pracovníkov bolo prepustených v regiónoch na úrovni NUTS 2 Province Hainaut a 
Province 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 obzvlášť vyškolení 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 
vykonávajú denné štúdium aspoň jeden rok, 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, keď valónske verejné služby 
zamestnanosti viedli konzultácie s odborovými zväzmi o rôznych riešeniach prechodu do 
iného zamestnania a potrieb rekvalifikácie/zvyšovania kvalifikácie zamestnancov;

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;

S úctou

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci


