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Изменение 2
Юнус Омаржи, Марк Ботенга, Жузе Гушман, Клеър Дейли, Мик Уолас, Мартина 
Михелс, Лейла Шайби, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Стелиос Кулоглу, 
Димитриос Пападимулис 
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0021/2019
Жузе Мануел Фернандеш
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Белгия
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че Белгия 
подаде заявление EGF/2019/001 BE 
Carrefour за финансово участие от 
ЕФПГ вследствие на 751 съкращения по 
време на референтния период в 
икономическия сектор, класифициран в 
разделение 47 по NACE Rev. 2 
(„Търговия на дребно, без търговията с 
автомобили и мотоциклети“), между 30 
ноември 2018 г. и 30 март 2019 г.; като 
има предвид, че други 268 работници са 
били съкратени преди или след 
референтния период; като има предвид, 
че според Комисията може да бъде 
установена ясна причинно-следствена 
връзка със събитието, довело до 
съкращенията по време на референтния 
период; като има предвид, че по 
отношение на фактите, описани в 
подаденото от Белгия заявление, не са 
използвани други фондове или 
програми; 

В. като има предвид, че Белгия 
подаде заявление EGF/2019/001 BE 
Carrefour за финансово участие от 
ЕФПГ вследствие на 751 съкращения по 
време на референтния период в 
икономическия сектор, класифициран в 
разделение 47 по NACE Rev. 2 
(„Търговия на дребно, без търговията с 
автомобили и мотоциклети“), между 30 
ноември 2018 г. и 30 март 2019 г.; като 
има предвид, че други 268 работници са 
били съкратени преди или след 
референтния период; като има предвид, 
че според Комисията може да бъде 
установена ясна причинно-следствена 
връзка със събитието, довело до 
съкращенията по време на референтния 
период; като има предвид, че по 
отношение на фактите, описани в 
подаденото от Белгия заявление, не са 
използвани други фондове или 
програми; като има предвид, че 
Carrefour Belgium е реализирало 
печалба в размер на 70 милиона евро 
през 2017 г.;
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Изменение 3
Юнус Омаржи, Марк Ботенга, Жузе Гушман, Клеър Дейли, Мик Уолас, Мартина 
Михелс, Лейла Шайби, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Стелиос Кулоглу, 
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0021/2019
Жузе Мануел Фернандеш
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Белгия
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2а. счита, че тази финансова 
помощ ще помогне конкретно на 
съкратените работници от 
Carrefour; отбелязва обаче, че 
Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията би бил по-
ефективен в дългосрочен план, ако 
беше свързан с подходящ 
широкомащабен план за публични 
инвестиции, заместващ Европейския 
фонд за стратегически инвестиции;
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Изменение 4
Юнус Омаржи, Марк Ботенга, Жузе Гушман, Клеър Дейли, Мик Уолас, Мартина 
Михелс, Лейла Шайби, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Стелиос Кулоглу, 
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0021/2019
Жузе Мануел Фернандеш
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Белгия
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. потвърждава, че търговията на 
дребно преминава през период на 
значителни промени, дължащи се на 
глобализацията (електронна търговия, 
пазаруване онлайн), което води до 
съкращения, и че променящите се 
модели в навиците на потребителите и 
цифровизацията също оказват 
въздействие върху търговията на 
дребно; подчертава, че съкращенията в 
Carrefour Belgique SA не се отнасят 
пряко за хранителната промишленост, а 
засягат предимно електронната 
търговия със стоки като книги и 
електронни устройства; отбелязва, че 
този вид съкращения може да се 
увеличи още повече в бъдеще поради 
цифровизацията, което следва да бъде 
взето предвид по време на 
обсъжданията относно бъдещия ЕФПГ в 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г.;

7. потвърждава, че търговията на 
дребно преминава през период на 
значителни промени, дължащи се на 
глобализацията (електронна търговия, 
пазаруване онлайн), което води до 
съкращения, и че променящите се 
модели в навиците на потребителите и 
цифровизацията също оказват 
въздействие върху търговията на 
дребно; подчертава, че съкращенията в 
Carrefour Belgique SA не се отнасят 
пряко за хранителната промишленост, а 
засягат предимно електронната 
търговия със стоки като книги и 
електронни устройства; отбелязва, че 
този вид съкращения може да се 
увеличи още повече в бъдеще поради 
цифровизацията, което следва да бъде 
взето предвид по време на 
обсъжданията относно бъдещия ЕФПГ в 
следващата многогодишна финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г.; 
отбелязва обаче, че Carrefour Belgium 
е реализирало печалба в размер на 70 
милиона евро през 2017 г.;
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Изменение 5
Юнус Омаржи, Марк Ботенга, Жузе Гушман, Клеър Дейли, Мик Уолас, Мартина 
Михелс, Лейла Шайби, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Стелиос Кулоглу, 
Димитриос Пападимулис
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0021/2019
Жузе Мануел Фернандеш
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Белгия
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 9 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

9а. подчертава, че следва да се даде 
приоритет на по-добрата защита 
срещу уволнение и на сериозна 
политика за предотвратяване и 
предвиждане на 
преструктуриранията; подчертава, 
че такъв подход би спомогнал за 
предотвратяване на загубата на 
работни места и по този начин за 
намаляване на броя на новите 
заявления, подадени по линия на 
ЕФПГ;
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