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Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos, kuru 
vada EMPL priekšsēdētājas vietnieks Tomáš Zdechovský, izvērtēja EGF izmantošanu saistībā 
ar pieteikumu EGF/2019/001 BE/Carrefour un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un tās darba grupa atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai 
gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju 
pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF 
regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 751 darbinieku, kurš atlaists 
uzņēmumā Carrefour Belgique SA, kas darbojas NACE 2. redakcijas 47. nodaļā 
(Mazumtirdzniecība, izņemot mehānisko transportlīdzekļu un motociklu 
mazumtirdzniecību);

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp darba ņēmēju atlaišanu un globalizācijas izraisītām lielām 
strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Beļģija apgalvo, ka darbaspēka 
samazināšanas galvenais iemesls ir iepirkšanās tiešsaistē un digitalizācija, kā arī ar to 
saistītie mainīgie patērētāju ieradumu modeļi;
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C) tā kā daudzus gadus vērojamais tiešsaistes pārdošanas apjoma pastāvīgais pieaugums visā 
pasaulē attiecībā uz Carrefour ir veicinājis nepārtikas preču (modes preču, grāmatu, 
datoru un elektronikas preču, veselības un skaistumkopšanas preču utt.) pārdošanas 
apjoma samazināšanos minētā uzņēmuma dižveikalos, tādējādi iedragājot šāda veida 
veikalu rentabilitāti; tā kā to Beļģijas iedzīvotāju īpatsvars, kas iepērkas tiešsaistē, ir 
pieaudzis no 46 % 2012. gadā līdz 67 % 2018. gadā;

D) tā kā uzņēmums Carrefour Beļģijā darbojas, izmantojot trīs zīmolus, no kuriem divi, 
proti, Carrefour Express un Carrefour Market, ir rentabli un paplašinās, savukārt 19 no 
45 Carrefour dižveikaliem nav rentabli;

E) tā kā līdz šim attiecībā uz mazumtirdzniecības nozari ir iesniegti 10 EGF pieteikumi, no 
kuriem diviem pamatā ir ar tirdzniecību saistīta globalizācija1 un astoņiem — globālā 
finanšu un ekonomikas krīze2;

F) tā kā starp 400 darba ņēmējiem, kuriem paredzēts atbalsts, sievietes ir 70,5 % un vīrieši 
— 29,5 %, un 81,3 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir vecumā no 55 līdz 64 
gadiem, 17 % — vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 1,7 % — vecumā no 25 līdz 29 
gadiem. Tādējādi aplēsts, ka to saņēmēju kopskaits, kas piedalīsies pasākumos, ieskaitot 
jauniešus, kuri nav nodarbināti un nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET), ir 730.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Beļģijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā 
norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu 
ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu 1 632 028 EUR apmērā, kas ir 60 % no kopējām 
izmaksām, proti, EUR 2 720 047;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Beļģijas iestāžu pieteikuma 
saņemšanas dienas un 4. oktobrī ir pabeigusi savu novērtējumu par atbilstību finansiālā 
ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, tajā pašā dienā nosūtot to Parlamentam;

3. atzīst paredzamo īpaši nelabvēlīgo ietekmi uz nodarbinātības situāciju un Valonijas 
reģionālo ekonomiku, jo šajā reģionā trūkst darbvietu, ir salīdzinoši augsts bezdarba 
līmenis (8,6 % salīdzinājumā ar 3,5 % Flandrijā) un sagaidāms, ka atlaistajiem 
darbiniekiem, jo īpaši vecumā pēc 50 gadiem, būs grūtības atrast citu darbvietu;

4. norāda, ka Beļģija sniegs EGF līdzfinansētus individualizētus pakalpojumus līdz pat 
330 jauniešu, kuri pieteikuma iesniegšanas dienā nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti 
izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem; 240 atlaišanas gadījumu 

1 Pašreizējais pieteikums un 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 un
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)613.
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notika Eno provincē un Ljēžas provincē, kas ir NUTS 2. līmeņa reģioni;

5. norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darba ņēmējiem 
un NEET ietver atbalsta pasākumus, ieteikumus, integrāciju, apmācību, pārkvalifikāciju 
un arodmācības, atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai, ieguldījumu jaunuzņēmuma izveidē 
un pabalstus;

6. uzsver, ka NEET tiks īpaši apmācīti meklēt darbu un pieteikties tam un tiks labāk 
informēti par darba tiesībām, sociālajām tiesībām un atbalstu administratīvajās 
procedūrās; turklāt darba ņēmējiem un NEET, kas apņemas studēt pilna laika studijās 
vismaz vienu gadu, tiks piešķirts ikmēneša pabalsts 350 EUR apmērā;

7. uzsver, ka darba ņēmējiem tiks piedāvātas papildu iespējas, izmantojot tādus pasākumus 
kā konsultēšana, izpratnes veidošanas pasākumi attiecībā uz uzņēmējdarbību un kontaktu 
veidošanu ar attiecīgajiem uzņēmējiem un ar sertificētiem jaunuzņēmumu treneriem; 
turklāt darba ņēmēji, kuri sāk uzņēmējdarbību vai darbību kā pašnodarbinātas personas, 
saņems ieguldījumu līdz 15 000 EUR; 

8. atzinīgi vērtē sociālo partneru aktīvu iesaistīšanu sociālā plāna izstrādē un attiecīgo 
publisko dienestu darbību koordinēšanu, ko Valonijas reģiona nodarbinātības dienests 
nodrošināja, apspriežoties ar arodbiedrībām par dažādiem iekšējas pārstrukturēšanas 
risinājumiem, kā arī par darba ņēmēju pārkvalificēšanās/kvalifikācijas celšanas 
vajadzībām;

9. norāda, ka Beļģijas iestādes ir apstiprinājušas, ka ierosinātās darbības netiks finansētas no 
citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un ka tās papildinās struktūrfondu 
finansētās darbības; turklāt ar EGF finansiālo ieguldījumu netiks aizstātas darbības, kas 
attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai 
koplīgumiem;

10. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu 
kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas 
un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, 
kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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