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Amendement 1
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
Ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa (CEB) een multilaterale bank is 
die tot doel heeft sociale cohesie en 
solidariteit te bevorderen;

Or. en

Amendement 2
Nils Ušakovs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert eraan dat het 
vooropgestelde gecoördineerde pakket van 
individuele dienstverlening ook moet 
anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, met bijzondere aandacht 
voor de overgang naar een bronefficiënte 
en duurzame economie;

Or. en

Amendement 3
Nils Ušakovs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat België aanvoert dat 
de detailhandel een periode van grote 

6. erkent dat de detailhandel een 
periode van grote veranderingen 
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veranderingen doormaakt als gevolg van de 
globalisering (elektronische handel, 
onlineshoppen), wat tot ontslagen leidt, en 
dat de veranderende gedragspatronen van 
de consumenten en de digitalisering ook 
gevolgen hebben voor de detailhandel; 
benadrukt dat deze ontslagen niet 
rechtstreeks betrekking hebben op de 
levensmiddelenindustrie, maar 
voornamelijk op de elektronische handel in 
goederen, zoals boeken en elektronische 
toestellen;

doormaakt als gevolg van de globalisering 
(elektronische handel, onlineshoppen), wat 
tot ontslagen leidt, en dat de veranderende 
gedragspatronen van de consumenten en de 
digitalisering ook gevolgen hebben voor de 
detailhandel; benadrukt dat de ontslagen bij 
Carrefour België NV niet rechtstreeks 
betrekking hebben op de 
levensmiddelenindustrie, maar 
voornamelijk op de elektronische handel in 
goederen, zoals boeken en elektronische 
toestellen; wijst erop dat dit soort 
ontslagen in de toekomst nog verder kan 
toenemen als gevolg van de digitalisering, 
en dat hiermee rekening moet worden 
gehouden tijdens de besprekingen over 
het toekomstige EFG in het volgende 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2021-2027;

Or. en

Amendement 4
Nils Ušakovs

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de globalisering 
een grote uitdaging vormt voor de Unie; is 
bovendien van mening dat het aanpakken 
van de jeugd- en andere werkloosheid 
gepaard moet gaan met het scheppen van 
mogelijkheden voor omscholing en 
bijscholing in de Europese bedrijven; is 
van mening dat Carrefour België tijdens 
dit proces de vereiste hoogwaardige sociale 
dialoog met zijn werknemers moet 
waarborgen;

7. is van mening dat de globalisering 
een grote uitdaging vormt voor de Unie; is 
bovendien van mening dat het aanpakken 
van de jeugd- en andere werkloosheid 
gepaard moet gaan met het scheppen van 
mogelijkheden voor omscholing en 
bijscholing in de Europese bedrijven; 
verwacht dat Carrefour België tijdens dit 
proces de vereiste hoogwaardige sociale 
dialoog met zijn werknemers zal 
waarborgen;

Or. en

Amendement 5
Nils Ušakovs
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met het feit dat 
België het gecoördineerde pakket van 
individuele dienstverlening heeft 
opgesteld in overleg met de sociale 
partners, met name vakbonden, 
beroepsconsulenten en maatschappelijk 
werkers, om de diverse mogelijkheden om 
werknemers opnieuw aan een baan te 
helpen af te stemmen op de behoeften van 
de ontslagen werknemers;

Or. en

Amendement 6
Olivier Chastel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. stelt voor de beschikbare middelen 
via de CEB te onderzoeken om de 
mogelijke gecoördineerde acties ter 
bevordering van de integratie van NEET’s 
uit te stippelen.

Or. en


