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Grozījums Nr. 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 
BE/Carrefour
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Beļģija ir iesniegusi 
pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour, 
lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF 
saistībā ar to, ka pārskata periodā no 2018. 
gada 30. novembra līdz 2019. gada 30. 
martam uzņēmumos, kuri darbojas NACE 
2. red. 47. nodaļas [Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un motociklus], ir 
atlaists 751 darbinieks; tā kā vēl 268 
darbinieki tika atlaisti pirms vai pēc 
pārskata perioda; tā kā pēc Komisijas 
sniegtās informācijas var noteikt skaidru 
cēloņsakarību ar notikumu, kurš izraisīja 
atlaišanu pārskata periodā; tā attiecībā uz 
Beļģijas iesniegtajā pieteikumā 
aprakstītajiem faktiem nav izmantoti 
nevieni citi fondi vai programmas; 

C. tā kā Beļģija ir iesniegusi 
pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour, 
lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF 
saistībā ar to, ka pārskata periodā no 2018. 
gada 30. novembra līdz 2019. gada 30. 
martam uzņēmumos, kuri darbojas NACE 
2. red. 47. nodaļas [Mazumtirdzniecība, 
izņemot automobiļus un motociklus], ir 
atlaists 751 darbinieks; tā kā vēl 268 
darbinieki tika atlaisti pirms vai pēc 
pārskata perioda; tā kā pēc Komisijas 
sniegtās informācijas var noteikt skaidru 
cēloņsakarību ar notikumu, kurš izraisīja 
atlaišanu pārskata periodā; tā attiecībā uz 
Beļģijas iesniegtajā pieteikumā 
aprakstītajiem faktiem nav izmantoti 
nevieni citi fondi vai programmas; tā kā 
“Carrefour Belgique” 2017. gadā guva 
70 miljonu EUR peļņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 
BE/Carrefour
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka šis finansiālais 
pabalsts konkrēti palīdzēs atlaistajiem 
“Carrefour” darbiniekiem; tomēr norāda, 
ka Globalizācijas pielāgošanās fonds 
ilgtermiņā būtu efektīvāks, ja tas būtu 
piesaistīts pienācīgam liela mēroga 
publisko investīciju plānam, kas aizstātu 
Eiropas Stratēģisko investīciju fondu;

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 
BE/Carrefour
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. atzīst, ka globalizācijas dēļ 
mazumtirdzniecība šobrīd saskaras ar 
ievērojamām pārmaiņām (e-komercija, 
tiešsaistes iepirkšanās), kuru dēļ 
uzņēmumiem nākas atlaist darbiniekus, un 
ka mazumtirdzniecību ietekmē arī mainīgie 
patērētāju ieradumu modeļi un 
digitalizācija; uzsver, ka šīs atlaišanas 
uzņēmumā “Carrefour Belgique SA” nav 
tieši saistītas ar pārtikas ražošanas nozari, 
bet lielākoties skar tādu preču kā grāmatu 
un elektronisko iekārtu e-komerciju; 
norāda, ka šādu atlaišanu apmērs turpmāk 
var palielināties digitalizācijas dēļ un ka tas 
būtu jāņem vērā diskusijās par nākamo 
EGF nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
2021.–2027. gadam;

7. atzīst, ka globalizācijas dēļ 
mazumtirdzniecība šobrīd saskaras ar 
ievērojamām pārmaiņām (e-komercija, 
tiešsaistes iepirkšanās), kuru dēļ 
uzņēmumiem nākas atlaist darbiniekus, un 
ka mazumtirdzniecību ietekmē arī mainīgie 
patērētāju ieradumu modeļi un 
digitalizācija; uzsver, ka šīs atlaišanas 
uzņēmumā “Carrefour Belgique SA” nav 
tieši saistītas ar pārtikas ražošanas nozari, 
bet lielākoties skar tādu preču kā grāmatu 
un elektronisko iekārtu e-komerciju; 
norāda, ka šādu atlaišanu apmērs turpmāk 
var palielināties digitalizācijas dēļ un ka tas 
būtu jāņem vērā diskusijās par nākamo 
EGF nākamajā daudzgadu finanšu shēmā 
2021.–2027. gadam; tomēr norāda, ka 
“Carrefour Belgique” 2017. gadā guva 
70 miljonu EUR peļņu;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 
BE/Carrefour
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka priekšroka būtu dodama 
labākai aizsardzībai pret atlaišanu un 
nopietnai rīcībpolitikai attiecībā uz 
pārstrukturēšanas novēršanu un 
prognozēšanu; uzsver, ka šāda pieeja 
palīdzētu novērst darbvietu zaudēšanu un 
tādējādi mazinātu jaunu EGF lietu 
atvēršanu;

Or. en


