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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa C

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

C. billi l-Belġju ppreżenta l-
applikazzjoni EGF/2019/001 BE Carrefour 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, 
wara 751 sensja matul il-perjodu ta' 
referenza fis-settur ekonomiku kklassifikat 
taħt in-NACE Reviżjoni 2 Diviżjoni 47 
(Kummerċ bl-imnut, ħlief vetturi bil-mutur 
u muturi), bejn it-30 ta' Novembru 2018 u 
t-30 ta' Marzu 2019; billi 268 ħaddiem 
addizzjonali ngħataw is-sensja qabel jew 
wara l-perjodu ta' referenza; billi, skont il-
Kummissjoni, tista' tiġi stabbilita rabta ta' 
kawżalità ċara mal-avveniment li wassal 
għas-sensji matul il-perjodu ta' referenza; 
billi l-ebda fond jew programm ieħor ma 
ġie użat b'rabta mal-fatti deskritti fl-
applikazzjoni sottomessa mill-Belġju; 

C. billi l-Belġju ppreżenta l-
applikazzjoni EGF/2019/001 BE Carrefour 
għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, 
wara 751 sensja matul il-perjodu ta' 
referenza fis-settur ekonomiku kklassifikat 
taħt in-NACE Reviżjoni 2 Diviżjoni 47 
(Kummerċ bl-imnut, ħlief vetturi bil-mutur 
u muturi), bejn it-30 ta' Novembru 2018 u 
t-30 ta' Marzu 2019; billi 268 ħaddiem 
addizzjonali ngħataw is-sensja qabel jew 
wara l-perjodu ta' referenza; billi, skont il-
Kummissjoni, tista' tiġi stabbilita rabta ta' 
kawżalità ċara mal-avveniment li wassal 
għas-sensji matul il-perjodu ta' referenza; 
billi l-ebda fond jew programm ieħor ma 
ġie użat b'rabta mal-fatti deskritti fl-
applikazzjoni sottomessa mill-Belġju; billi 
Carrefour Belgium għamlet profitt ta' 
EUR 70 miljun fl-2017;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Iqis li din l-għajnuna finanzjarja 
se tgħin b'mod konkret lill-ħaddiema ta' 
Carrefour li ngħataw is-sensja; jinnota, 
madankollu, li l-Fond ta' Aġġustament 
għall-Globalizzazzjoni jkun aktar effettiv 
maż-żmien jekk ikun marbut ma' pjan ta' 
investiment pubbliku fuq skala kbira li 
jissostitwixxi l-Fond Ewropew għal 
Investimenti Strateġiċi;
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Paragrafu 7
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7. Jirrikonoxxi li l-kummerċ bl-imnut 
għaddej minn perjodu ta' bidla kbira, 
minħabba l-globalizzazzjoni (il-kummerċ 
elettroniku, ix-xiri online), li jirriżulta 
f'sensji u li t-tibdil fix-xejriet fid-drawwiet 
tal-konsumaturi u d-diġitalizzazzjoni 
għandhom ukoll impatt fuq il-kummerċ bl-
imnut; jenfasizza li s-sensji f'Carrefour 
Belgique SA ma jikkonċernawx 
direttament lill-industrija tal-ikel, iżda fil-
biċċa l-kbira għandhom x'jaqsmu mal-
kummerċ elettroniku ta' oġġetti, bħal kotba 
u tagħmir elettroniku; jinnota li dawn it-tipi 
ta' sensji jistgħu jiżdiedu aktar fil-futur 
minħabba d-diġitalizzazzjoni, problema li 
għandha tiġi kkunsidrata fid-diskussjonijiet 
dwar il-FEG futur fil-qafas finanzjarju 
pluriennali li jmiss għas-snin 2021 sa 2027;
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Belgique SA ma jikkonċernawx 
direttament lill-industrija tal-ikel, iżda fil-
biċċa l-kbira għandhom x'jaqsmu mal-
kummerċ elettroniku ta' oġġetti, bħal kotba 
u tagħmir elettroniku; jinnota li dawn it-tipi 
ta' sensji jistgħu jiżdiedu aktar fil-futur 
minħabba d-diġitalizzazzjoni, problema li 
għandha tiġi kkunsidrata fid-diskussjonijiet 
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għamlet profitt ta' EUR 70 miljun fl-
2017;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9a. Jenfasizza li għandha tingħata 
prijorità għall-protezzjoni aħjar kontra t-
tkeċċija u għall-politika serja ta' 
prevenzjoni u ta' antiċipazzjoni tar-
ristrutturar; jenfasizza li tali approċċ jista' 
jgħin biex jiġi evitat it-telf ta' impjiegi u 
b'hekk jitnaqqas l-għadd ta' każijiet ġodda 
miftuħa taħt il-FEG;
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