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Betänkande A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från 
Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Belgien lämnade in ansökan 
EGF/2019/001 BE Carrefour om 
ekonomiskt stöd från EGF med anledning 
av 751 uppsägningar under 
referensperioden inom den näringsgren 
som i Nace rev. 2 klassificeras under 
huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar) mellan den 
30 november 2018 och den 30 mars 2019. 
Ytterligare 268 arbetstagare sades upp före 
eller efter referensperioden. Enligt 
kommissionen kan ett tydligt 
orsakssamband fastställas med den 
händelse som utlöste uppsägningarna under 
referensperioden. Inga andra medel eller 
program har använts avseende de 
omständigheter som beskrivs i Belgiens 
ansökan. 

C. Belgien lämnade in ansökan 
EGF/2019/001 BE Carrefour om 
ekonomiskt stöd från EGF med anledning 
av 751 uppsägningar under 
referensperioden inom den näringsgren 
som i Nace rev. 2 klassificeras under 
huvudgrupp 47 (Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar) mellan den 
30 november 2018 och den 30 mars 2019. 
Ytterligare 268 arbetstagare sades upp före 
eller efter referensperioden. Enligt 
kommissionen kan ett tydligt 
orsakssamband fastställas med den 
händelse som utlöste uppsägningarna under 
referensperioden. Inga andra medel eller 
program har använts avseende de 
omständigheter som beskrivs i Belgiens 
ansökan. Carrefour Belgien gjorde en 
vinst på 70 miljoner euro 2017.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

8.11.2019 A9-0021/3

Ändringsförslag 3
Younous Omarjee, Marc Botenga, José Gusmão, Clare Daly, Mick Wallace, Leila 
Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Stelios Kouloglou, Dimitrios 
Papadimoulis
för GUE/NGL-gruppen

Betänkande A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från 
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Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att detta 
ekonomiska stöd utgör en konkret hjälp 
för Carrefour-arbetstagare som har blivit 
uppsagda. Parlamentet noterar dock att 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter skulle bli mer 
effektiv på lång sikt om den kopplades till 
en riktig storskalig offentlig 
investeringsplan som skulle ersätta 
Europeiska fonden för strategiska 
investeringar.
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet erkänner att 
detaljhandeln genomgår en period med 
stora förändringar till följd av 
globaliseringen (e-handel, näthandel), 
vilket leder till uppsägningar, och 
konstaterar att förändrade mönster i 
konsumenternas vanor och digitaliseringen 
också påverkar detaljhandeln. Parlamentet 
understryker att uppsägningarna i 
Carrefour Belgique SA inte direkt berör 
livsmedelsindustrin, utan huvudsakligen 
avser e-handel med varor, såsom böcker 
och elektronisk utrustning. Parlamentet 
konstaterar att denna typ av uppsägningar 
kan komma att öka ytterligare i framtiden 
på grund av digitaliseringen, vilket bör 
beaktas under diskussionerna om den 
framtida fonden i nästa fleråriga budgetram 
för åren 2021–2027.

7. Europaparlamentet erkänner att 
detaljhandeln genomgår en period med 
stora förändringar till följd av 
globaliseringen (e-handel, näthandel), 
vilket leder till uppsägningar, och 
konstaterar att förändrade mönster i 
konsumenternas vanor och digitaliseringen 
också påverkar detaljhandeln. Parlamentet 
understryker att uppsägningarna i 
Carrefour Belgique SA inte direkt berör 
livsmedelsindustrin, utan huvudsakligen 
avser e-handel med varor, såsom böcker 
och elektronisk utrustning. Parlamentet 
konstaterar att denna typ av uppsägningar 
kan komma att öka ytterligare i framtiden 
på grund av digitaliseringen, vilket bör 
beaktas under diskussionerna om den 
framtida fonden i nästa fleråriga budgetram 
för åren 2021–2027. Parlamentet noterar 
dock att Carrefour Belgien gjorde en vinst 
på 70 miljoner euro 2017.
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Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
man bör prioritera ett bättre skydd mot 
uppsägningar och en seriös politik för att 
förebygga och föregripa 
omstruktureringar. Parlamentet 
understryker att en sådan strategi skulle 
kunna bidra till att förhindra att 
arbetstillfällen går förlorade och därmed 
minska antalet nya ärenden inom ramen 
för EGF.

Or. en


