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Chaibi, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος 
Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που 
υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο 
υπέβαλε την αίτηση EGF/2019/001 
BE/Carrefour για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 751 
απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς 
στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται 
σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 
47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών), από τις 30 Νοεμβρίου 
2018 έως τις 30 Μαρτίου 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 268 επιπλέον 
εργαζόμενοι απολύθηκαν πριν από ή μετά 
την περίοδο αναφοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης 
συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις 
απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα κονδύλια ή 
προγράμματα σε σχέση με τα πραγματικά 
περιστατικά που περιγράφονται στην 
αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο 
υπέβαλε την αίτηση EGF/2019/001 
BE/Carrefour για χρηματοδοτική 
συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 751 
απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς 
στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται 
σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 
47 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών), από τις 30 Νοεμβρίου 
2018 έως τις 30 Μαρτίου 2019· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 268 επιπλέον 
εργαζόμενοι απολύθηκαν πριν από ή μετά 
την περίοδο αναφοράς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, 
μπορεί να αποδειχθεί σαφής αιτιώδης 
συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις 
απολύσεις κατά την περίοδο αναφοράς· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα κονδύλια ή 
προγράμματα σε σχέση με τα πραγματικά 
περιστατικά που περιγράφονται στην 
αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία 
Carrefour Belgique SA πραγματοποίησε 
κέρδη ύψους 70 εκατ. EUR το 2017·
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Έκθεση A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που 
υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η εν λόγω οικονομική 
συνδρομή θα αποτελέσει απτή βοήθεια 
για τους εργαζομένους της Carrefour που 
απολύθηκαν· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα, εάν 
ήταν συνδεδεμένο με ένα κατάλληλο 
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 
μεγάλης κλίμακας το οποίο θα 
αντικαθιστούσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων·
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Έκθεση A9-0021/2019
José Manuel Fernandes
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που 
υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει ότι το λιανικό εμπόριο 
διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών 
λόγω της παγκοσμιοποίησης (ηλεκτρονικό 
εμπόριο, διαδικτυακές αγορές), γεγονός 
που οδήγησε σε απολύσεις, και ότι οι 
μεταβαλλόμενες συνήθειες των 
καταναλωτών και η ψηφιοποίηση έχουν 
επίσης αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο· 
υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις στην 
Carrefour Belgique SA δεν αφορούν άμεσα 
τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά κυρίως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων, όπως τα 
βιβλία και οι ηλεκτρονικές συσκευές· 
σημειώνει ότι αυτού του είδους οι 
απολύσεις ενδέχεται να αυξηθούν 
περαιτέρω στο μέλλον λόγω της 
ψηφιοποίησης, κάτι το οποίο θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά τις συζητήσεις για το 
μελλοντικό ΕΤΠ στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027·

7. αναγνωρίζει ότι το λιανικό εμπόριο 
διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών 
λόγω της παγκοσμιοποίησης (ηλεκτρονικό 
εμπόριο, διαδικτυακές αγορές), γεγονός 
που οδήγησε σε απολύσεις, και ότι οι 
μεταβαλλόμενες συνήθειες των 
καταναλωτών και η ψηφιοποίηση έχουν 
επίσης αντίκτυπο στο λιανικό εμπόριο· 
υπογραμμίζει ότι οι απολύσεις στην 
Carrefour Belgique SA δεν αφορούν άμεσα 
τη βιομηχανία τροφίμων, αλλά κυρίως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο προϊόντων, όπως τα 
βιβλία και οι ηλεκτρονικές συσκευές· 
σημειώνει ότι αυτού του είδους οι 
απολύσεις ενδέχεται να αυξηθούν 
περαιτέρω στο μέλλον λόγω της 
ψηφιοποίησης, κάτι το οποίο θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη κατά τις συζητήσεις για το 
μελλοντικό ΕΤΠ στο επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2021-2027· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η 
εταιρεία Carrefour Belgique SA 
πραγματοποίησε κέρδη ύψους 70 εκατ. 
EUR το 2017·
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην καλύτερη προστασία 
από τις απολύσεις και σε μια σοβαρή 
πολιτική αποτροπής και πρόληψης των 
αναδιαρθρώσεων· υπογραμμίζει ότι μια 
τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να 
συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας 
θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, στη 
μείωση του αριθμού νέων υποθέσεων που 
ανοίγουν βάσει του ΕΤΠ·
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