
AL\1190362SV.docx PE641.451v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Ordföranden

4.11.2019

Johan Van Overtveldt
Ordförande
Budgetutskottet
WIE 05U012
BRYSSEL
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globaliseringseffekter för ärende EGF/2019/001 BE/Carrefour 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) har under ledning av 
utskottets vice ordförande, Tomáš Zdechovský, undersökt möjligheten att bevilja stöd från 
fonden för ärende EGF/2019/001 BE/Carrefour och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och dess arbetsgrupp stöder ett utnyttjande av fonden för denna ansökan. I 
detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta 
anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 
751 arbetstagare som sagts upp vid Carrefour Belgique SA, ett företag verksamt inom 
den bransch som i Nace rev. 2 klassificeras som huvudgrupp 47 (detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar).

B) För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande 
strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen hävdar Belgien att 
huvudorsaken till minskningen av personalstyrkan är näthandeln och digitaliseringen, 
liksom de därmed sammanhängande förändrade mönstren i konsumenternas vanor.
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C) På global nivå har en stadig ökning av onlineförsäljningen under många år bidragit till 
nedgången i försäljningen av andra produkter än livsmedel (mode, böcker, datorer och 
elektronik, hälso- och skönhetsprodukter osv.) i Carrefours stormarknader, vilket 
undergräver lönsamheten för denna typ av affärer. Andelen personer i Belgien som 
handlar på nätet har ökat från 46 % 2012 till 67 % 2018.

D) Carrefour Belgique bedriver verksamhet under tre varumärken, varav två är lönsamma 
och expanderande – Carrefour Express och Carrefour Market, medan 19 av Carrefours 
45 stormarknader inte är lönsamma.

E) Hittills har detaljhandelssektorn varit föremål för tio ansökningar om stöd från fonden, 
varav två varit grundade på handelsrelaterad globalisering1 och åtta på den globala 
finanskrisen2.

F) Av de 400 berörda arbetstagarna utgör kvinnor 70,5 % och män 29,5 %, medan 81,3 % 
av de berörda stödmottagarna är mellan 55 och 64 år, 17 % mellan 30 och 54 år och 
1,7 % mellan 25 och 29 år. Det totala beräknade antalet stödmottagare som förväntas 
delta i åtgärderna, inberäknat unga som varken arbetar eller studerar, är således 730.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att insatskriteriet enligt artikel 4.1 a i 
förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Belgien därför är berättigat till ett 
ekonomiskt stöd på 1 632 028 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de 
totala kostnaderna på 2 720 047 EUR.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen respekterade tidsfristen på tolv veckor, från 
och med den dag då den ifyllda ansökan från de belgiska myndigheterna togs emot fram 
till dess att kommissionen den 4 oktober avslutade sin bedömning av huruvida ansökan 
uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd, och att kommissionen underrättade parlamentet 
om detta samma dag.

3. Europaparlamentet inser att bristen på arbetstillfällen i regionen förväntas inverka 
allvarligt på sysselsättningssituationen och den regionala ekonomin i Vallonien, och 
uppmärksammar den relativt höga regionala arbetslösheten (8,6 %) jämfört med 3,5 % i 
Flandern och de förväntade svårigheterna med omplacering av de uppsagda 
arbetstagarna, särskilt de som är 50 år eller äldre.

4. Europaparlamentet noterar att Belgien kommer att tillhandahålla individanpassade 
tjänster, samfinansierade via fonden, till högst 330 unga som varken arbetar eller studerar 

1 Denna ansökan och EGF/2017/005 FI/Retail, COM(2017) 618.
2 EGF/2010/010 CZ/Unilever, KOM(2011) 61,

EGF/2010/016 ES/Aragón Retail, KOM(2010) 615,
EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, KOM(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, och
EGF/2017/003 GR Attica Retail, COM(2017) 613.
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och som ännu inte hade fyllt 25 år den dag då ansökan lämnades in. 240 av 
uppsägningarna har ägt rum i Nuts 2-regionerna i provinserna Hainaut och Liège.

5. Europaparlamentet noterar att de individanpassade tjänster som samfinansieras av fonden 
för de uppsagda arbetstagarna och unga som varken arbetar eller studerar omfattar stöd, 
vägledning, integrationsutbildning, omskolning och yrkesutbildning, stöd till 
nyföretagande, starta eget-bidrag och andra bidrag.

6. Europaparlamentet understryker att unga som varken arbetar eller studerar kommer att 
ges särskild utbildning i hur man söker jobb och skriver en arbetsansökan och de kommer 
att bli bättre informerade om arbetsrätt, sociala rättigheter och stöd i administrativa 
förfaranden. Dessutom betalas ett bidrag på 350 EUR i månaden ut till arbetstagare och 
unga som varken arbetar eller studerar om de åtar sig att studera på heltid i minst ett år.

7. Europaparlamentet betonar att arbetstagarnas ställning kommer att stärkas ytterligare 
genom åtgärder såsom rådgivning och kunskapshöjande åtgärder avseende 
entreprenörskap och nätverksarbete med relevanta entreprenörer och certifierade starta 
eget-coacher. Arbetstagare som startar ett företag eller en verksamhet som egenföretagare 
får dessutom ett bidrag på upp till 15 000 EUR. 

8. Europaparlamentet välkomnar arbetsmarknadsparternas aktiva deltagande i utformningen 
av den sociala planen och samordningen av de offentliga arbetsförmedlingarnas insatser, 
eftersom den vallonska myndigheten för offentlig arbetsförmedling har samrått med 
fackföreningarna om olika lösningar för återintegration på arbetsmarknaden samt om 
arbetstagarnas behov av omskolning och kompetenshöjning.

9. Europaparlamentet konstaterar att de belgiska myndigheterna intygar att de föreslagna 
åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från någon annan av unionens fonder eller 
något annat av unionens finansieringsinstrument och att de kommer att komplettera 
åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Vidare kommer ett ekonomiskt stöd 
från fonden inte att ersätta åtgärder som företaget i fråga är ålagt att vidta enligt nationell 
lag eller till följd av kollektivavtal.

10. Europaparlamentet erinrar om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster 
ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och 
vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med 
artikel 7 i förordningen om fonden.

Med vänlig hälsning

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ordförande för utskottet för sysselsättning och sociala frågor


