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NL In verscheidenheid verenigd NL

8.11.2019 A9-0021/2

Amendement 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat België aanvraag 
EGF/2019/001 BE/Carrefour voor een 
financiële bijdrage uit het EFG heeft 
ingediend naar aanleiding van 
751 ontslagen tijdens de referentieperiode 
in de economische sector die is ingedeeld 
in NACE Rev. 2 - afdeling 47 
(Detailhandel, met uitzondering van de 
handel in auto’s en motorfietsen), tussen 
30 november 2018 en 30 maart 2019; 
overwegende dat nog eens 268 werknemers 
vóór of na de referentieperiode zijn 
ontslagen; overwegende dat volgens de 
Commissie een duidelijk oorzakelijk 
verband kan worden gelegd met de 
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven 
tot de ontslagen tijdens de 
referentieperiode; overwegende dat er geen 
andere middelen of programma’s zijn 
aangewend ten aanzien van de feiten die in 
de aanvraag van België zijn beschreven; 

C. overwegende dat België aanvraag 
EGF/2019/001 BE/Carrefour voor een 
financiële bijdrage uit het EFG heeft 
ingediend naar aanleiding van 
751 ontslagen tijdens de referentieperiode 
in de economische sector die is ingedeeld 
in NACE Rev. 2 - afdeling 47 
(Detailhandel, met uitzondering van de 
handel in auto’s en motorfietsen), tussen 
30 november 2018 en 30 maart 2019; 
overwegende dat nog eens 268 werknemers 
vóór of na de referentieperiode zijn 
ontslagen; overwegende dat volgens de 
Commissie een duidelijk oorzakelijk 
verband kan worden gelegd met de 
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven 
tot de ontslagen tijdens de 
referentieperiode; overwegende dat er geen 
andere middelen of programma’s zijn 
aangewend ten aanzien van de feiten die in 
de aanvraag van België zijn beschreven; 
overwegende dat Carrefour Belgium in 
2017 een winst van 70 miljoen EUR heeft 
gerealiseerd;

Or. en
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8.11.2019 A9-0021/3

Amendement 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van oordeel dat deze financiële 
ondersteuning de ontslagen medewerkers 
van Carrefour daadwerkelijk zal helpen; 
merkt echter op dat het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering op 
de lange termijn doeltreffender zal zijn als 
het gekoppeld zou worden aan een echt 
grootschalig plan voor 
overheidsinvesteringen, ter vervanging 
van het Europees Fonds voor strategische 
investeringen;

Or. en



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

NL In verscheidenheid verenigd NL
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Amendement 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. erkent dat de detailhandel een 
periode van grote veranderingen 
doormaakt als gevolg van de globalisering 
(elektronische handel, onlineshoppen), wat 
tot ontslagen leidt, en dat de veranderende 
gedragspatronen van de consumenten en de 
digitalisering ook gevolgen hebben voor de 
detailhandel; benadrukt dat de ontslagen bij 
Carrefour België NV niet rechtstreeks 
betrekking hebben op de 
levensmiddelenindustrie, maar 
voornamelijk op de elektronische handel in 
goederen, zoals boeken en elektronische 
toestellen; wijst erop dat dit soort ontslagen 
in de toekomst nog verder kan toenemen 
als gevolg van de digitalisering, en dat 
hiermee rekening moet worden gehouden 
tijdens de besprekingen over het 
toekomstige EFG in het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
2021-2027;

7. erkent dat de detailhandel een 
periode van grote veranderingen 
doormaakt als gevolg van de globalisering 
(elektronische handel, onlineshoppen), wat 
tot ontslagen leidt, en dat de veranderende 
gedragspatronen van de consumenten en de 
digitalisering ook gevolgen hebben voor de 
detailhandel; benadrukt dat de ontslagen bij 
Carrefour België NV niet rechtstreeks 
betrekking hebben op de 
levensmiddelenindustrie, maar 
voornamelijk op de elektronische handel in 
goederen, zoals boeken en elektronische 
toestellen; wijst erop dat dit soort ontslagen 
in de toekomst nog verder kan toenemen 
als gevolg van de digitalisering, en dat 
hiermee rekening moet worden gehouden 
tijdens de besprekingen over het 
toekomstige EFG in het volgende 
meerjarig financieel kader voor de periode 
2021-2027; merkt echter op dat Carrefour 
Belgium in 2017 een winst van 70 miljoen 
EUR heeft gerealiseerd;

Or. en
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Amendement 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat er meer aandacht 
moet uitgaan naar verbetering van de 
ontslagbescherming en totstandbrenging 
van een deugdelijk beleid, gericht op het 
voorkomen van en anticiperen op 
herstructurering; benadrukt dat een 
dergelijke aanpak banenverlies kan 
helpen voorkomen en dus kan bijdragen 
aan vermindering van het aantal 
verzoeken om beschikbaarstelling van 
middelen uit het EFG;

Or. en


