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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση 
EGF/2019/001 BE/Carrefour (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 
2019/2114(BUD))

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και η ομάδα εργασίας της 
για το ΕΤΠ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της επιτροπής EMPL Tomáš Zdechovský, 
εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υπόθεση EGF/2019/001 BE/Carrefour και 
ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον 
αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού, η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες 
παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 751 
εργαζομένους που απολύθηκαν από την εταιρεία Carrefour Belgique SA, η οποία 
δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που εμπίπτει σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 
στον κλάδο 47: λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών·

Β) λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αποδειχθεί η σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των 
μεγάλων διαθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της 
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παγκοσμιοποίησης, το Βέλγιο υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος για τη μείωση του 
εργατικού δυναμικού είναι οι διαδικτυακές αγορές και η ψηφιοποίηση, καθώς και οι 
σχετικά μεταβαλλόμενες συνήθειες των καταναλωτών·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια σταθερή αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων εδώ 
και πολλά έτη έχει συμβάλει, στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων του Carrefour, 
στην πτώση των πωλήσεων μη εδώδιμών προϊόντων (ρουχισμός, βιβλία, υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά είδη, είδη υγείας και ομορφιάς, κ.λπ.), υπονομεύοντας την αποδοτικότητα 
αυτού του τύπου των καταστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των βελγικών 
διαδικτυακών αγοραστών έχει αυξηθεί από 46% το 2012 σε 67% το 2018·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το Carrefour Βελγίου λειτουργεί μέσω τριών εμπορικών 
σημάτων, δύο από τα οποία είναι κερδοφόρα και επεκτείνονται — Carrefour Express και 
Carrefour Market, ενώ μεταξύ των πολυκαταστημάτων Carrefour (Carrefour 
Hypermarket) τα 19 από τα 45 δεν είναι κερδοφόρα·

Ε) λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα, το λιανικό εμπόριο αποτέλεσε αντικείμενο 10 
αιτήσεων για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες δύο επικαλούνται την παγκοσμιοποίηση 
του εμπορίου1 και οι οκτώ την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση2·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ των 400 εργαζομένων για τους οποίους ζητείται 
ενίσχυση, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 70,5 % και οι άνδρες το 29,5 %, ενώ το 
81,3 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών, το 17 % 
είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, το 1,7 % μεταξύ 25 και 29 ετών. Συνεπώς, ο συνολικός 
εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων που αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων των ΕΑΕΚ, είναι 730.

Επομένως, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ 
τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 632 028 EUR 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού 
κόστους 2 720 047 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή 
του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις βελγικές αρχές έως την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για 
την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 4 Οκτωβρίου και την κοινοποίησή 

1 Η τρέχουσα αίτηση και η αίτηση 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/Οδυσσεύς Φωκάς, COM(2014) 702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016) 210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016) 742, και
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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της στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. αναγνωρίζει τον αναμενόμενο, σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση της 
απασχόλησης και στην περιφερειακή οικονομία της Βαλονίας, λόγω της έλλειψης 
θέσεων εργασίας στην περιοχή, του σχετικά υψηλού ποσοστού ανεργίας στην περιφέρεια 
(8,6 %) σε σύγκριση με 3,5 % στη Φλάνδρα και των αναμενόμενων δυσκολιών της 
ανακατανομής για τους απολυμένους εργαζομένους, ιδίως εκείνους ηλικίας άνω των 
πενήντα ετών·

4. επισημαίνει ότι οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να προσφέρουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες με τη συγχρηματοδότηση του ΕΤΠ, σε έως 330 νέους εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), κάτω των 25 κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Οι 240 από τις απολύσεις σημειώθηκαν στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 των 
επαρχιών Hainaut και Λιέγης·

5. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για 
τους απολυμένους και τους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν δράσεις για στήριξη, καθοδήγηση, 
κατάρτιση για την ένταξη, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, στήριξη για τη 
δημιουργία επιχειρήσεων, συνεισφορά στη σύσταση επιχειρήσεων και επιδόματα·

6. υπογραμμίζει ότι οι ΕΑΕΚ θα καταρτιστούν ιδιαίτερα όσον αφορά την αναζήτηση 
εργασίας και την υποβολή αιτήσεων, και θα ενημερωθούν καλύτερα για το εργατικό 
δίκαιο, τα κοινωνικά δικαιώματα και την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες. 
Επιπλέον, θα χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα ύψους 350 EUR σε εργαζομένους και ΕΕΑΚ 
που θα πραγματοποιήσουν σπουδές πλήρους παρακολούθησης διάρκειας τουλάχιστον 
ενός έτους·

7. επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα ενδυναμωθούν περαιτέρω από μέτρα, όπως η παροχή 
συμβουλών, οι δράσεις ευαισθητοποίησης για την επιχειρηματικότητα και τη δικτύωση 
με τους σχετικούς επιχειρηματίες και με πιστοποιημένους συμβούλους σύστασης 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα ιδρύσουν επιχείρηση ή θα ξεκινήσουν 
την άσκηση δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι θα λάβουν συνεισφορά έως και 
15 000 EUR· 

8. χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό του 
κοινωνικού σχεδίου και στον συντονισμό της παρέμβασης των εμπλεκόμενων δημόσιων 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι η δημόσια υπηρεσία για την απασχόληση της Βαλονίας 
ζήτησε τη γνώμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων για διάφορες λύσεις 
επαναπασχόλησης, καθώς και για τις ανάγκες επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων·

9. σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν 
λαμβάνουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά 
μέσα και ότι είναι συμπληρωματικές ως προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν 
αντικαθιστά τα μέτρα τα οποία οφείλει να λάβει η επιχείρηση δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της 
συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις 
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μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να 
είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη 
οικονομία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων


