
AM\1192366DA.docx PE643.339v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

8.11.2019 A9-0021/2

Ændringsforslag 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0021/2019
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BE/Carrefour - Belgien
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Forslag til beslutning
Betragtning C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at Belgien indgav 
ansøgning EGF/2019/001 BE/Carrefour 
om økonomisk støtte fra EGF efter 751 
afskedigelser i referenceperioden i den 
økonomiske sektor, som er klassificeret 
under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 
(Detailhandel undtagen med 
motorkøretøjer og motorcykler), mellem 
den 30. november 2018 og den 30. marts 
2019; der henviser til, at yderligere 268 
arbejdstagere blev afskediget før eller efter 
referenceperioden; der henviser til, at der 
ifølge Kommissionen kan etableres en klar 
årsagssammenhæng med den begivenhed, 
der udløste afskedigelserne i 
referenceperioden; der henviser til, at der 
ikke er blevet anvendt andre fonde eller 
programmer i forbindelse med de forhold, 
der er beskrevet i den ansøgning, som 
Belgien har indgivet; 

C. der henviser til, at Belgien indgav 
ansøgning EGF/2019/001 BE/Carrefour 
om økonomisk støtte fra EGF efter 751 
afskedigelser i referenceperioden i den 
økonomiske sektor, som er klassificeret 
under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 
(Detailhandel undtagen med 
motorkøretøjer og motorcykler), mellem 
den 30. november 2018 og den 30. marts 
2019; der henviser til, at yderligere 268 
arbejdstagere blev afskediget før eller efter 
referenceperioden; der henviser til, at der 
ifølge Kommissionen kan etableres en klar 
årsagssammenhæng med den begivenhed, 
der udløste afskedigelserne i 
referenceperioden; der henviser til, at der 
ikke er blevet anvendt andre fonde eller 
programmer i forbindelse med de forhold, 
der er beskrevet i den ansøgning, som 
Belgien har indgivet; der henviser til, at 
Carrefour Belgique havde et overskud på 
70 mio. EUR i 2017;

Or. en



AM\1192366DA.docx PE643.339v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

8.11.2019 A9-0021/3

Ændringsforslag 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 
BE/Carrefour - Belgien
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Forslag til beslutning
Punkt 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2a. mener, at denne finansielle bistand 
konkret vil hjælpe de afskedigede 
Carrefour-arbejdere; bemærker 
imidlertid, at Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen ville være 
mere effektiv på lang sigt, hvis den var 
knyttet til en hensigtsmæssig omfattende 
offentlig investeringsplan, der erstatter 
Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. anerkender, at detailhandelen 
gennemgår en periode med store 
forandringer som følge af globalisering (e-
handel, onlinehandel), hvilket fører til 
afskedigelser, og at ændrede mønstre i 
forbrugernes vaner og digitalisering også 
har en indvirkning på detailhandelen; 
understreger, at afskedigelserne i Carrefour 
Belgique SA ikke direkte vedrører 
fødevareindustrien, men hovedsagelig 
vedrører e-varehandel såsom bøger og 
elapparater; bemærker, at denne type 
afskedigelser kan tiltage yderligere i 
fremtiden som følge af digitaliseringen, 
hvilket bør tages i betragtning i forbindelse 
med drøftelserne om den fremtidige EGF i 
den næste flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027;

7. anerkender, at detailhandelen 
gennemgår en periode med store 
forandringer som følge af globalisering (e-
handel, onlinehandel), hvilket fører til 
afskedigelser, og at ændrede mønstre i 
forbrugernes vaner og digitalisering også 
har en indvirkning på detailhandelen; 
understreger, at afskedigelserne i Carrefour 
Belgique SA ikke direkte vedrører 
fødevareindustrien, men hovedsagelig 
vedrører e-varehandel såsom bøger og 
elapparater; bemærker, at denne type 
afskedigelser kan tiltage yderligere i 
fremtiden som følge af digitaliseringen, 
hvilket bør tages i betragtning i forbindelse 
med drøftelserne om den fremtidige EGF i 
den næste flerårige finansielle ramme for 
årene 2021-2027; bemærker imidlertid, at 
Carrefour Belgique havde et overskud på 
70 mio. EUR i 2017;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9a. understreger, at der bør gives 
prioritet til bedre beskyttelse mod 
afskedigelse og til en seriøs politik til 
forebyggelse og foregribelse af 
omstruktureringer; understreger, at en 
sådan tilgang kan bidrage til at forebygge 
tab af arbejdspladser og dermed reducere 
antallet af nye sager, der indledes under 
EGF;

Or. en


