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Poprawka 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
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Sprawozdanie A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku 
złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Belgia złożyła 
wniosek EGF/2019/001 BE/Carrefour o 
pomoc finansową z EGF po zwolnieniu 
751 pracowników w sektorze działalności 
gospodarczej określonym według 
klasyfikacji NACE Rev. 2 jako dział 47 
(Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodowymi i 
motocyklami) w okresie odniesienia od 30 
listopada 2018 r. do 30 marca 2019 r.; 
mając na uwadze, że poza okresem 
odniesienia zwolniono kolejnych 268 
pracowników; mając na uwadze, że według 
Komisji można wskazać wyraźny związek 
przyczynowy z wydarzeniem, które 
zapoczątkowało zwolnienia w okresie 
odniesienia; mając na uwadze, że w 
odniesieniu do faktów opisanych we 
wniosku złożonym przez Belgię nie 
uruchomiono innych funduszy ani 
programów; 

C. mając na uwadze, że Belgia złożyła 
wniosek EGF/2019/001 BE/Carrefour o 
pomoc finansową z EGF po zwolnieniu 
751 pracowników w sektorze działalności 
gospodarczej określonym według 
klasyfikacji NACE Rev. 2 jako dział 47 
(Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodowymi i 
motocyklami) w okresie odniesienia od 30 
listopada 2018 r. do 30 marca 2019 r.; 
mając na uwadze, że poza okresem 
odniesienia zwolniono kolejnych 268 
pracowników; mając na uwadze, że według 
Komisji można wskazać wyraźny związek 
przyczynowy z wydarzeniem, które 
zapoczątkowało zwolnienia w okresie 
odniesienia; mając na uwadze, że w 
odniesieniu do faktów opisanych we 
wniosku złożonym przez Belgię nie 
uruchomiono innych funduszy ani 
programów; mając na uwadze, że w 2017 
r. Carrefour Belgium osiągnął zysk w 
wysokości 70 mln EUR;
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Poprawka 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
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Sprawozdanie A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku 
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Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że ta pomoc finansowa 
konkretnie pomoże zwolnionym z pracy 
pracownikom Carrefour; zauważa jednak, 
że Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji byłby bardziej skuteczny w 
perspektywie długoterminowej, gdyby 
połączono go z odpowiednim planem 
inwestycji publicznych na dużą skalę, 
zastępującym Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych;
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przyznaje, że handel detaliczny 
przechodzi poważne zmiany skutkujące 
zwolnieniami z powodu globalizacji 
(handel elektroniczny czy zakupy przez 
internet), a dodatkowy wpływ na handel 
detaliczny mają zmiany przyzwyczajeń 
konsumentów i cyfryzacja; podkreśla, że 
zwolnienia w Carrefour Belgique SA nie 
dotyczą bezpośrednio przemysłu 
spożywczego, a przede wszystkim 
elektronicznego handlu towarami, takimi 
jak książki i urządzenia elektroniczne; 
zauważa, że tego rodzaju zwolnienia mogą 
w przyszłości jeszcze bardziej wzrosnąć ze 
względu na cyfryzację, co należy rozważyć 
podczas dyskusji na temat przyszłego EFG 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021-2027;

7. przyznaje, że handel detaliczny 
przechodzi poważne zmiany skutkujące 
zwolnieniami z powodu globalizacji 
(handel elektroniczny czy zakupy przez 
internet), a dodatkowy wpływ na handel 
detaliczny mają zmiany przyzwyczajeń 
konsumentów i cyfryzacja; podkreśla, że 
zwolnienia w Carrefour Belgique SA nie 
dotyczą bezpośrednio przemysłu 
spożywczego, a przede wszystkim 
elektronicznego handlu towarami, takimi 
jak książki i urządzenia elektroniczne; 
zauważa, że tego rodzaju zwolnienia mogą 
w przyszłości jeszcze bardziej wzrosnąć ze 
względu na cyfryzację, co należy rozważyć 
podczas dyskusji na temat przyszłego EFG 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021-2027; zauważa 
jednak, że w 2017 r. Carrefour Belgium 
osiągnął zysk w wysokości 70 mln EUR;
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że priorytet należy 
nadać skuteczniejszej ochronie przed 
zwolnieniami oraz poważnej polityce 
zapobiegania restrukturyzacji i 
przewidywania jej; podkreśla, że takie 
podejście mogłoby pomóc w zapobieganiu 
utracie miejsc pracy, a tym samym 
zmniejszyć liczbę nowych spraw 
wszczętych w ramach EFG;
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