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21.6.2022 A9-0183/1

Pozmeňujúci návrh 1
Younous Omarjee
v mene skupiny The Left

Správa A9-0183/2022
Fabienne Keller
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2022/001 
FR/Air France - Francúzsko
(2022/0143(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že sociálne dôsledky 
prepúšťania budú podľa očakávaní pre 
Francúzsko značné, najmä v regióne Île-
de-France, kde prišlo o zamestnanie 57 % z 
daných prepustených pracovníkov; 
konštatuje, že francúzske ministerstvo 
práce spresnilo, že reštrukturalizácia 
spoločnosti Air France ovplyvnila bilanciu 
pracovných miest na dotknutých územiach; 
zdôrazňuje, že regióny a hospodárske 
odvetvia, ktoré čelia ťažkostiam, si 
vyžadujú integrovanú a spoločnú európsku 
reakciu na podporu ich odolnosti;

4. pripomína, že sociálne dôsledky 
prepúšťania budú podľa očakávaní pre 
Francúzsko značné, najmä v regióne Île-
de-France, kde prišlo o zamestnanie 57 % z 
daných prepustených pracovníkov; 
konštatuje, že francúzske ministerstvo 
práce spresnilo, že reštrukturalizácia 
spoločnosti Air France ovplyvnila bilanciu 
pracovných miest na dotknutých územiach; 
; zdôrazňuje, že regióny a hospodárske 
odvetvia, ktoré čelia ťažkostiam, si 
vyžadujú integrovanú a spoločnú európsku 
reakciu na podporu ich odolnosti; 
vyjadruje poľutovanie nad akýmkoľvek 
prepúšťaním v spoločnosti, ktorá je do 
veľkej miery zisková;
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21.6.2022 A9-0183/2

Pozmeňujúci návrh 2
Younous Omarjee
v mene skupiny The Left

Správa A9-0183/2022
Fabienne Keller
Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2022/001 
FR/Air France - Francúzsko
(2022/0143(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje, že pomoc z EGF nesmie 
nahrádzať opatrenia, za ktoré na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky, 
ani žiadne príspevky alebo nároky 
pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, 
aby sa v plnej miere zaistil doplnkový 
charakter pridelenej pomoci;

14. opakuje, že pomoc z EGF nesmie 
nahrádzať opatrenia, za ktoré na základe 
vnútroštátnych právnych predpisov alebo 
kolektívnych dohôd zodpovedajú podniky, 
ani žiadne príspevky alebo nároky 
pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, 
aby sa v plnej miere zaistil doplnkový 
charakter pridelenej pomoci; pripomína, že 
podporné opatrenia nesmú byť súčasťou 
skrytej stratégie outsourcingu;
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