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Alteração 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que a Bélgica 
apresentou a candidatura EGF/2019/001 
BE/Carrefour a uma contribuição 
financeira do FEG, na sequência de 751 
despedimentos no setor económico 
classificado na divisão 47 da NACE Rev. 2 
(Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos) durante o 
período de referência, compreendido entre 
30 de novembro de 2018 e 30 de março de 
2019;  que outros 268 trabalhadores foram 
despedidos antes ou depois do período de 
referência;  que, segundo a Comissão, pode 
ser estabelecido um nexo de causalidade 
claro com o acontecimento que motivou os 
despedimentos durante o período de 
referência; que não foram mobilizados 
outros fundos ou programas em relação aos 
factos descritos na candidatura apresentada 
pela Bélgica; 

C. Considerando que a Bélgica 
apresentou a candidatura EGF/2019/001 
BE/Carrefour a uma contribuição 
financeira do FEG, na sequência de 751 
despedimentos no setor económico 
classificado na divisão 47 da NACE Rev. 2 
(Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos) durante o 
período de referência, compreendido entre 
30 de novembro de 2018 e 30 de março de 
2019; que outros 268 trabalhadores foram 
despedidos antes ou depois do período de 
referência; que, segundo a Comissão, pode 
ser estabelecido um nexo de causalidade 
claro com o acontecimento que motivou os 
despedimentos durante o período de 
referência; que não foram mobilizados 
outros fundos ou programas em relação aos 
factos descritos na candidatura apresentada 
pela Bélgica; que, em 2017, a Carrefour 
Belgique S.A. obteve lucros no valor de 
70 milhões de EUR;
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Alteração 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Considera que esta assistência 
financeira ajudará concretamente os 
trabalhadores do Carrefour despedidos; 
observa, porém, que o Fundo de 
Ajustamento à Globalização seria mais 
eficaz a longo prazo se estivesse ligado a 
um plano de investimento público de 
grande escala que substituísse o Fundo 
Europeu para Investimentos Estratégicos;
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Alteração 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Reconhece que o comércio a 
retalho está a atravessar um período de 
grandes mudanças, devido à globalização 
(comércio eletrónico e compras em linha), 
o que resulta em despedimentos, e que a 
evolução dos padrões a nível dos hábitos 
de consumo e a digitalização também têm 
impacto no comércio a retalho;  sublinha 
que os despedimentos na Carrefour 
Belgique S.A. não dizem diretamente 
respeito à indústria alimentar, mas dizem 
sobretudo respeito ao comércio eletrónico 
de bens como os livros e os dispositivos 
eletrónicos;  observa que este tipo de 
despedimentos pode continuar a ocorrer no 
futuro devido à digitalização, problema que 
deve ser tido em conta durante os debates 
sobre o futuro FEG no próximo quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027;

7. Reconhece que o comércio a 
retalho está a atravessar um período de 
grandes mudanças, devido à globalização 
(comércio eletrónico e compras em linha), 
o que resulta em despedimentos, e que a 
evolução dos padrões a nível dos hábitos 
de consumo e a digitalização também têm 
impacto no comércio a retalho; sublinha 
que os despedimentos na Carrefour 
Belgique S.A. não dizem diretamente 
respeito à indústria alimentar, mas dizem 
sobretudo respeito ao comércio eletrónico 
de bens como os livros e os dispositivos 
eletrónicos; observa que este tipo de 
despedimentos pode continuar a ocorrer no 
futuro devido à digitalização, problema que 
deve ser tido em conta durante os debates 
sobre o futuro FEG no próximo quadro 
financeiro plurianual para 2021-2027; 
observa, no entanto, que, em 2017, a 
Carrefour Belgique S.A. obteve lucros no 
valor de 70 milhões de EUR;
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Alteração 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização – EGF/2019/001 
BE/Carrefour – Bélgica
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que deve ser dada 
prioridade a uma melhor proteção contra 
o despedimento e a uma política séria de 
prevenção e antecipação da 
reestruturação; sublinha que uma tal 
abordagem poderia ajudar a prevenir a 
perda de postos de trabalho, reduzindo 
assim o número de novas candidaturas 
apresentadas ao FEG;
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