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Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със 
заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 
– 2019/2114(BUD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група относно 
ЕФПГ, председателствана от г-н Томаш Здеховски, заместник-председател на 
комисията EMPL, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявление 
EGF/2019/001 BE/Carrefour и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и нейната работна група подкрепят 
мобилизирането на фонда във връзка с посоченото искане. Във връзка с това комисията 
EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на 
плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните 
съображения:

А) като има предвид, че посоченото заявление се основава на член 4, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента относно ЕФПГ) и е свързано 
със съкращаването на 751 работници в предприятието Carrefour Belgique SA, което 
извършва дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 на 
NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“);

Б) като има предвид, че за да покаже връзката между съкращенията и големите 
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структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на 
глобализацията, Белгия твърди, че основната причина за намаляването на 
работната сила са онлайн пазаруването и цифровизацията, както и свързаните с 
това променящи се модели по отношение на навиците на потребителите;

В) като има предвид, че продължаващият от много години непрекъснат растеж на 
продажбите онлайн в световен мащаб е допринесъл в случая с Carrefour за спада на 
продажбите на нехранителни продукти (дрехи, книги, компютри и електроника, 
продукти за здравето, козметични продукти и др.) в хипермаркетите на 
предприятието, с което е засегната неблагоприятно рентабилността на този вид 
магазини; като има предвид, че процентът на пазаруващите онлайн лица в Белгия 
се е увеличил от 46% през 2012 г. на 67% през 2018 г.;

Г) като има предвид, че Carrefour Belgium извършва дейност чрез три марки, две от 
които са рентабилни и разширяват своята дейност — Carrefour Express и Carrefour 
Market, докато 19 от общо 45-те хипермаркета на Carrefour не са печеливши;

Д) като има предвид, че към днешна дата секторът на търговията на дребно е бил 
предмет на 10 заявления за помощ от ЕФПГ, две от които се основават на 
глобализацията в областта на търговията1, а останалите осем — на световната 
финансова и икономическа криза2;

Е) като има предвид, че измежду 400-те работници в целевата група жените 
представляват 70,5 %, а мъжете – 29,5 %, като 81,3% от бенефициерите от целевата 
група са на възраст между 55 и 64 години, 17% са на възраст между 30 и 54 години, 
а 1,7% — на възраст между 25 и 29 години; поради това общият прогнозен брой на 
бенефициерите, за които се очаква да участват в мерките, включително лицата, 
които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение 
(NEET), възлиза на 730 души;

следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Белгия, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията по въпроса, че критериите за намеса, посочени в 
член 4, параграф 1 буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и 
следователно Белгия има право на финансово участие в размер на 1 632 028 EUR 
съгласно посочения регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 
2 720 047 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на 

1 Разглежданото заявление и EGF/2017/005 FI/Retail, COM (2017) 618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011) 580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014) 620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail,COM(2016) 742, и
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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попълненото заявление от белгийските органи до приключването на оценката си 
относно съответствието с условията за предоставяне на финансово участие на 
4 октомври и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. отчита очакваното значимо неблагоприятно въздействие върху положението със 
заетостта и върху регионалната икономика на Валония поради недостига на 
работни места в региона, сравнително високото равнище на безработица (8,6%) 
спрямо 3,5% във Фландрия и очакваните трудности при пренасочването на 
съкратените работници, по-специално тези на възраст над 50 години;

4. отбелязва, че Белгия ще предостави персонализирани услуги, съфинансирани от 
ЕФПГ, на до 330 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма 
на образование или обучение(NEET), на възраст под 25 години към датата на 
подаване на заявлението; 240 от работниците са съкратени в регионите на ниво 2 по 
NUTS Province Hainaut и Province Liège;

5. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените 
работници и лицата, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на 
образование или обучение, включват действия за подкрепа, ориентиране, обучение 
в областта на интеграцията, преквалификация и професионално обучение, 
подпомагане за създаването на бизнес, помощ за започване на стопанска дейност и 
надбавки;

6. подчертава, че лицата, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на 
образование или обучение, ще бъдат специално обучени за търсене на работа и 
кандидатстване за работа и ще бъдат по-добре информирани относно трудовото 
законодателство, социалните права и подкрепата при административни процедури; 
освен това ще бъде предоставена месечна надбавка в размер на 350 EUR на 
работници и NEET, които започнат редовно обучение с продължителност най-
малко една година;

7. подчертава, че на работниците ще бъдат предоставени допълнителни възможности 
чрез мерки като консултации, действия за повишаване на осведомеността по 
въпросите на предприемачеството и изграждане на мрежи с предприемачи от 
съответната област и със сертифицирани наставници за стартиращи предприятия; 
освен това работниците, които започнат бизнес или дейност като самостоятелно 
заети лица, ще получат подпомагане в размер до 15 000 EUR; 

8. приветства активното участие на социалните партньори при определянето на 
социалния план и координирането на намесата на съответните публични служби, 
тъй като публичната служба по заетостта на Валония е провела консултации с 
профсъюзите относно различни решения на въпроса за пренасочването, както и по 
отношение на нуждите на работниците от преквалификация/повишаване на 
квалификацията;

9. отбелязва уверенията от страна на белгийските органи, че за предложените 
действия няма да бъде получена финансова подкрепа от други фондове или 
финансови инструменти на Съюза и че те ще допълват действия, финансирани от 
структурните фондове; освен това евентуално финансово участие от ЕФПГ няма да 
замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата 
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на националното законодателство или съгласно колективни споразумения;

10. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на 
съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвидят бъдещите 
перспективи за пазара на труда и необходимите умения, както и да се осигури 
съвместимостта на пакета от услуги с прехода към устойчива икономика, която 
използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Луция Дюриш Николсонова
Председател на комисията по заетост и социални въпроси


