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8.11.2019 A9-0021/2

Predlog spremembe 2
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala 
Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Belgija vložila vlogo 
EGF/2019/001 BE/Carrefour za finančni 
prispevek iz ESPG, potem ko je bilo v 
gospodarskem sektorju, razvrščenem v 
oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na 
drobno, razen z motornimi vozili), v 
referenčnem obdobju med 30. novembrom 
2018 in 30. marcem 2019 odpuščenih 751 
presežnih delavcev; ker je bilo pred 
referenčnim obdobjem ali po njem 
odpuščenih še 268 presežnih delavcev; ker 
je po navedbah Komisije mogoče ugotoviti 
jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki je 
povzročil odpuščanja v referenčnem 
obdobju; ker v zvezi z dejstvi iz vloge, ki 
jo je vložila Belgija, niso bili uporabljeni 
drugi skladi ali programi; 

C. ker je Belgija vložila vlogo 
EGF/2019/001 BE/Carrefour za finančni 
prispevek iz ESPG, potem ko je bilo v 
gospodarskem sektorju, razvrščenem v 
oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na 
drobno, razen z motornimi vozili), v 
referenčnem obdobju med 30. novembrom 
2018 in 30. marcem 2019 odpuščenih 751 
presežnih delavcev; ker je bilo pred 
referenčnim obdobjem ali po njem 
odpuščenih še 268 presežnih delavcev; ker 
je po navedbah Komisije mogoče ugotoviti 
jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki je 
povzročil odpuščanja v referenčnem 
obdobju; ker v zvezi z dejstvi iz vloge, ki 
jo je vložila Belgija, niso bili uporabljeni 
drugi skladi ali programi; ker je Carrefour 
Belgique leta 2017 ustvaril dobiček v 
višini 70 milijonov EUR;
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Predlog spremembe 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala 
Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bo finančna pomoč 
konkretno pomagala odpuščenim 
delavcem podjetja Carrefour; ugotavlja 
pa, da bi bil Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji dolgoročno učinkovitejši, če 
bi bil vezan na primeren in obsežen načrt 
javnih naložb, s katerim bi nadomestili 
Evropski sklad za strateške naložbe;
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Predlog spremembe 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala 
Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. se zaveda, da se sektor trgovine na 
drobno sooča z večjimi spremembami 
zaradi globalizacije (e-trgovina, spletno 
nakupovanje), zaradi česar prihaja do 
odpuščanja presežnih delavcev, in da imajo 
tudi spreminjajoči se vzorci navad 
potrošnikov in digitalizacija vpliv na 
trgovino na drobno; poudarja, da se 
odpuščanja v podjetju Carrefour Belgique 
SA ne nanašajo neposredno na živilsko 
industrijo, ampak predvsem na e-trgovino z 
blagom, kot so knjige in elektronske 
naprave; ugotavlja, da bi se utegnilo število 
podobnih primerov v prihodnje zaradi 
digitalizacije še povečati in da bi bilo treba 
to upoštevati v razpravah o prihodnjem 
ESPG v sklopu naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027;

7. se zaveda, da se sektor trgovine na 
drobno sooča z večjimi spremembami 
zaradi globalizacije (e-trgovina, spletno 
nakupovanje), zaradi česar prihaja do 
odpuščanja presežnih delavcev, in da imajo 
tudi spreminjajoči se vzorci navad 
potrošnikov in digitalizacija vpliv na 
trgovino na drobno; poudarja, da se 
odpuščanja v podjetju Carrefour Belgique 
SA ne nanašajo neposredno na živilsko 
industrijo, ampak predvsem na e-trgovino z 
blagom, kot so knjige in elektronske 
naprave; ugotavlja, da bi se utegnilo število 
podobnih primerov v prihodnje zaradi 
digitalizacije še povečati in da bi bilo treba 
to upoštevati v razpravah o prihodnjem 
ESPG v sklopu naslednjega večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027; 
ugotavlja pa, da je Carrefour Belgique 
leta 2017 ustvaril dobiček v višini 70 
milijonov EUR;
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Predlog spremembe 5
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala 
Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi bilo treba prednost 
nameniti boljši zaščiti pred odpuščanjem 
in resni politiki preprečevanja in 
napovedovanja prestrukturiranja; 
poudarja, da bi lahko s takšnim pristopom 
preprečili izgubo delovnih mest in 
posledično zmanjšali število novih vlog, ki 
se obravnavajo v okviru ESPG;
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