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Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2019/001 BE/Carrefour 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG, której 
przewodniczy wiceprzewodniczący komisji EMPL Tomáš Zdechovský, przeanalizowały 
uruchomienie EFG w sprawie EGF/2019/001 BE/Carrefour i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i jej grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem Funduszu w 
związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, 
nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) Mając na uwadze, że niniejszy wniosek jest oparty na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 
(UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 751 pracowników 
zwolnionych z przedsiębiorstwa Carrefour Belgique SA, prowadzącego działalność w 
sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 47 według NACE Rev. 2: handel 
detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami;

B) mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a 
poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi 
globalizacją, Belgia argumentuje, że głównym powodem redukcji zatrudnienia są zakupy 
przez internet i cyfryzacja, a także związane z tym zmieniające się zwyczaje 
konsumentów;
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C) mając na uwadze, że światowy stały wzrost sprzedaży internetowej przez wiele lat 
przyczynił się w przypadku przedsiębiorstwa Carrefour do spadku sprzedaży produktów 
niespożywczych (moda, książki, komputery i elektronika, zdrowie i uroda itp.) w jego 
hipermarketach, podważając w ten sposób rentowność tego rodzaju sklepów; mając na 
uwadze, że odsetek osób dokonujących zakupów przez internet w Belgii wzrósł z 46 % w 
2012 r. do 67 % w 2018 r.;

D) mając na uwadze, że Carrefour Belgique prowadzi działalność pod trzema markami, z 
których dwie – Carrefour Express i Carrefour Market – są rentowne i rozwijają się, 
natomiast spośród 45 hipermarketów Carrefour 19 jest nierentownych;

E) mając na uwadze, że dotychczas 10 wniosków o wsparcie z EFG dotyczyło handlu 
detalicznego: w dwóch z nich powoływano się na globalizację handlu1 a w ośmiu na 
światowy kryzys finansowy i gospodarczy2;

F) mając na uwadze, że wśród 400 pracowników objętych pomocą kobiety stanowią 70,5 %, 
mężczyźni 29,5 %, a 81,3 % beneficjentów objętych pomocą to osoby w wieku od 55 do 
64 lat, 17 % – od 30 do 54 lat, 1,7 % – od 25 do 29 lat. Całkowita szacowana liczba 
beneficjentów, którzy – jak się oczekuje – skorzystają ze środków, łącznie z młodzieżą 
NEET, wynosi zatem 730 osób;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek 
dotyczących wniosku Belgii:

1. zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji określone w art. 4 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Belgia ma prawo do 
wkładu finansowego w wysokości 1 632 028 EUR na mocy tego rozporządzenia, co 
stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 2 720 047 EUR;

2. zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania 
kompletnego wniosku od władz belgijskich na ukończenie oceny zgodności tego wniosku 
z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 4 października br., i 
przekazała ją do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3. dostrzega spodziewany znaczny niekorzystny wpływ na sytuację w zakresie zatrudnienia 
oraz na regionalną gospodarkę Walonii, wynikający z niedoboru miejsc pracy w regionie, 
stosunkowo wysoką regionalną stopę bezrobocia (8,6 %) w porównaniu z 3,5 % we 
Flandrii oraz spodziewane trudności związane z ponownym zatrudnieniem zwolnionych 
pracowników, w szczególności osób w wieku powyżej 50 lat;

1 Bieżący wniosek i EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017)0618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, COM(2010)0615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580,
EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, COM(2014)0620,
EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702,
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210,
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail, COM(2016)0742 oraz
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017)0613.
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4. zwraca uwagę, że Belgia zapewni zindywidualizowane usługi współfinansowane przez 
EFG maksymalnie 330 młodym osobom niekształcącym się, niepracującym ani 
nieszkolącym się (NEET) i mającym poniżej 25 lat w chwili przedłożenia wniosku; 240 
zwolnień miało miejsce w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach prowincji Hainaut 
i prowincji Liège;

5. zauważa, że współfinansowane przez EFG zindywidualizowane usługi na rzecz 
zwolnionych pracowników i młodzieży NEET obejmują działania na rzecz wsparcia, 
doradztwa, szkolenia w zakresie integracji, przekwalifikowania i szkolenia zawodowego, 
wsparcie na rzecz tworzenia przedsiębiorstw, wkład w założenie działalności 
gospodarczej oraz dodatki;

6. podkreśla, że osoby NEET zostaną przeszkolone przede wszystkim w zakresie 
poszukiwania pracy i ubiegania się o pracę, a także uzyskają dokładniejsze informacje o 
prawie pracy, prawach socjalnych i wsparciu w procedurach administracyjnych; zaznacza 
ponadto, że osoby NEET i pracownicy, którzy podejmą studia stacjonarne, będą 
otrzymywać dodatek miesięczny w wysokości 350 EUR przez okres co najmniej jednego 
roku;

7. podkreśla, że pracownicy otrzymają też wsparcie w postaci doradztwa, działań 
uświadamiających na temat przedsiębiorczości oraz tworzenia sieci kontaktów z 
odpowiednimi przedsiębiorcami i licencjonowanymi ekspertami ds. przedsiębiorstw typu 
start-up; ponadto pracownicy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą lub działalność 
na własny rachunek, otrzymają dofinansowanie w wysokości do 15 000 EUR; 

8. z zadowoleniem przyjmuje aktywne zaangażowanie partnerów społecznych w tworzenie 
planu socjalnego i koordynację działań odnośnych służb publicznych, np. konsultacje 
walońskich służb zatrudnienia ze związkami zawodowymi na temat różnych rozwiązań w 
zakresie ponownego zatrudnienia oraz potrzeb pracowników w zakresie 
przekwalifikowania się lub podniesienia kwalifikacji;

9. zauważa, że władze belgijskie zapewniają, iż proponowane działania nie będą objęte 
wsparciem finansowym z innych funduszy lub instrumentów finansowych UE oraz że 
będą uzupełniające wobec działań finansowanych z funduszy strukturalnych; poza tym 
wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, do których podjęcia na mocy prawa 
krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi zobowiązane jest dane przedsiębiorstwo;

10. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego 
pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku 
pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię 
przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.
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Z wyrazami szacunku

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych


