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

Mietintö A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Belgia toimitti 
hakemuksen EGF/2019/001 BE/Carrefour 
rahoitustuen saamiseksi Euroopan 
globalisaatiorahastosta sen jälkeen, kun 
NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 
(vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla 
toimialalla vähennettiin 751 työntekijää 30. 
marraskuuta 2018 ja 30. maaliskuuta 2019 
välisenä aikana; ottaa huomioon, että vielä 
268 työntekijää vähennettiin ennen 
viiteajanjaksoa tai sen jälkeen; ottaa 
huomioon, että komission mukaan voidaan 
osoittaa selkeä syy-yhteys tapahtumaan, 
joka aiheutti työntekijävähennykset 
viiteajanjakson aikana; ottaa huomioon, 
että Belgian hakemuksessa mainittujen 
tosiseikkojen perusteella ei ole käytetty 
muita varoja tai ohjelmia; 

C. ottaa huomioon, että Belgia toimitti 
hakemuksen EGF/2019/001 BE Carrefour 
rahoitustuen saamiseksi Euroopan 
globalisaatiorahastosta sen jälkeen, kun 
NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 47 
(vähittäiskauppa, pl. moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien kauppa) luokitellulla 
toimialalla vähennettiin 751 työntekijää 
30. marraskuuta 2018 ja 30. maaliskuuta 
2019 välisenä aikana; ottaa huomioon, että 
vielä 268 työntekijää vähennettiin ennen 
viiteajanjaksoa tai sen jälkeen; ottaa 
huomioon, että komission mukaan voidaan 
osoittaa selkeä syy-yhteys tapahtumaan, 
joka aiheutti työntekijävähennykset 
viiteajanjakson aikana; ottaa huomioon, 
että Belgian hakemuksessa mainittujen 
tosiseikkojen perusteella ei ole käytetty 
muita varoja tai ohjelmia; ottaa huomioon, 
että Carrefour Belgique teki 70 miljoonaa 
euroa voittoa vuonna 2017;
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Tarkistus 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. katsoo, että tämä rahoitusapu 
auttaa konkreettisesti työttömiksi jääneitä 
Carrefourin työntekijöitä; toteaa 
kuitenkin, että globalisaatiorahasto olisi 
pitkällä aikavälillä tehokkaampi, jos 
siihen liittyisi asianmukainen ja laaja 
julkinen investointisuunnitelma, jolla 
korvattaisiin Euroopan strategisten 
investointien rahasto;
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Tarkistus 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että 
vähittäiskaupassa on meneillään merkittävä 
muutos, joka johtuu globalisaatiosta 
(sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa), 
mikä on johtanut työntekijävähennyksiin, 
ja toteaa, että kuluttajien tottumusten 
muuttuminen ja digitalisaatio vaikuttavat 
myös vähittäiskauppaan; korostaa, että 
Carrefour Belgique SA:n 
työntekijävähennykset eivät koske suoraan 
elintarviketeollisuutta vaan liittyvät 
pääasiassa tavaroiden, kuten kirjojen ja 
elektroniikkalaitteiden, sähköiseen 
kauppaan; huomauttaa, että tällaiset 
työntekijävähennykset saattavat lisääntyä 
tulevaisuudessa entisestään digitalisaation 
myötä, mikä olisi otettava huomioon 
keskusteltaessa EGR:n tulevaisuudesta 
seuraavassa, vuosia 2021–2027 koskevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä;

7. panee merkille, että 
vähittäiskaupassa on meneillään merkittävä 
muutos, joka johtuu globalisaatiosta 
(sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa), 
mikä on johtanut työntekijävähennyksiin, 
ja toteaa, että kuluttajien tottumusten 
muuttuminen ja digitalisaatio vaikuttavat 
myös vähittäiskauppaan; korostaa, että 
Carrefour Belgique SA:n 
työntekijävähennykset eivät koske suoraan 
elintarviketeollisuutta vaan liittyvät 
pääasiassa tavaroiden, kuten kirjojen ja 
elektroniikkalaitteiden, sähköiseen 
kauppaan; huomauttaa, että tällaiset 
työntekijävähennykset saattavat lisääntyä 
tulevaisuudessa entisestään digitalisaation 
myötä, mikä olisi otettava huomioon 
keskusteltaessa EGR:n tulevaisuudesta 
seuraavassa, vuosia 2021–2027 koskevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; panee 
kuitenkin merkille, että Carrefour 
Belgique teki 70 miljoonaa euroa voittoa 
vuonna 2017;
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Tarkistus 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgia
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että etusijalle olisi 
asetettava entistä parempi työsuhdeturva 
ja päättäväiset toimet rakennemuutosten 
estämiseksi ja niiden ennakoimiseksi; 
korostaa, että tällainen menettely voisi 
auttaa välttämään työpaikkojen 
menetystä, mikä vähentäisi Euroopan 
globalisaatiorahaston yhteydessä 
käsiteltäviksi otettavien uusien tapausten 
määrää;

Or. en


