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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2019/001 BE/Carrefour – 
Belgia
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Belgia a depus cererea 
EGF/2019/001 BE Carrefour de contribuție 
financiară din partea FEG, în urma a 751 
de disponibilizări în perioada de referință 
în sectorul economic încadrat la diviziunea 
47 a NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, 
cu excepția autovehiculelor și a 
motocicletelor), între 30 noiembrie 2018 și 
30 martie 2019; întrucât încă 268 de 
lucrători au fost concediați înainte sau după 
perioada de referință; întrucât, potrivit 
Comisiei, se poate stabili o legătură clară 
de cauzalitate cu evenimentul care a 
declanșat disponibilizările în perioada de 
referință; întrucât nu a fost mobilizat niciun 
alt fond sau program în legătură cu 
evenimentele descrise în cererea depusă de 
Belgia; 

C. întrucât Belgia a depus cererea 
EGF/2019/001 BE Carrefour de contribuție 
financiară din partea FEG, în urma a 751 
de disponibilizări în perioada de referință 
în sectorul economic încadrat la diviziunea 
47 a NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, 
cu excepția autovehiculelor și a 
motocicletelor), între 30 noiembrie 2018 și 
30 martie 2019; întrucât încă 268 de 
lucrători au fost concediați înainte sau după 
perioada de referință; întrucât, potrivit 
Comisiei, se poate stabili o legătură clară 
de cauzalitate cu evenimentul care a 
declanșat disponibilizările în perioada de 
referință; întrucât nu a fost mobilizat niciun 
alt fond sau program în legătură cu 
evenimentele descrise în cererea depusă de 
Belgia; întrucât, în 2017, Carrefour 
Belgique a realizat un profit de 70 de 
milioane EUR;
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Amendamentul 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că această asistență 
financiară îi va ajuta concret pe lucrătorii 
disponibilizați de Carrefour; remarcă însă 
că Fondul european de ajustare la 
globalizare ar fi mai eficace pe termen 
lung dacă ar fi corelat cu un plan de 
investiții publice de mare amploare, care 
să înlocuiască Fondul european pentru 
investiții strategice;
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Amendamentul 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – EGF/2019/001 BE/Carrefour – 
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că comerțul cu 
amănuntul traversează o perioadă de 
schimbări majore, ca urmare a globalizării 
(comerț electronic, cumpărături online), 
ceea ce provoacă concedieri și că 
modificarea obiceiurilor consumatorilor și 
digitalizarea au, de asemenea, un impact 
asupra comerțului cu amănuntul; subliniază 
că concedierile de la Carrefour Belgique 
SA nu vizează în mod direct industria 
alimentară, ci se referă în principal la 
comerțul electronic de bunuri precum 
cărțile și aparatele electronice; ia act de 
faptul că aceste tipuri de disponibilizări se 
pot înmulți și mai mult în viitor din cauza 
digitalizării, care ar trebui luată în 
considerare în cursul discuțiilor privind 
viitorul FEG în următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027;

7. recunoaște că comerțul cu 
amănuntul traversează o perioadă de 
schimbări majore, ca urmare a globalizării 
(comerț electronic, cumpărături online), 
ceea ce provoacă concedieri și că 
modificarea obiceiurilor consumatorilor și 
digitalizarea au, de asemenea, un impact 
asupra comerțului cu amănuntul; subliniază 
că concedierile de la Carrefour Belgique 
SA nu vizează în mod direct industria 
alimentară, ci se referă în principal la 
comerțul electronic de bunuri precum 
cărțile și aparatele electronice; ia act de 
faptul că aceste tipuri de disponibilizări se 
pot înmulți și mai mult în viitor din cauza 
digitalizării, care ar trebui luată în 
considerare în cursul discuțiilor privind 
viitorul FEG în următorul cadru financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027; 
remarcă totuși că, în 2017, Carrefour 
Belgique a realizat un profit de 70 de 
milioane EUR;
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Amendamentul 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
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Raport A9-0021/2019
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. reliefează că ar trebui să se dea 
prioritate unei mai bune protejări 
împotriva disponibilizării și unei politici 
serioase de prevenire și anticipare a 
restructurărilor; subliniază că o astfel de 
poziție ar putea contribui la prevenirea 
disponibilizărilor și, prin urmare, ar 
reduce numărul de cazuri noi deschise în 
temeiul FEG;

Or. en


