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Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. 
december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-
2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20061 (EGF-forordningen),

– der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 
om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-20202, særlig artikel 
12,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på 
budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning3 (IIA af 2. december 2013), 
særlig punkt 13,

– der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

– der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0021/2019),

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, 
der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af 
gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale 
finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
3 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.



arbejdsmarkedet; der henviser til, at denne bistand ydes gennem økonomisk støtte til 
arbejdstagere og de virksomheder, som de har arbejdet for;

B. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, der er blevet 
afskediget, bør være dynamisk og bør tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt; 
der henviser til, at denne sag drejer sig om en særlig sårbar aldersgruppe, hvor over 
81 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år gamle;

C. der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2019/001 BE/Carrefour om 
økonomisk støtte fra EGF efter 751 afskedigelser i referenceperioden i den økonomiske 
sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen 
med motorkøretøjer og motorcykler), mellem den 30. november 2018 og den 30. marts 
2019; der henviser til, at yderligere 268 arbejdstagere blev afskediget før eller efter 
referenceperioden; der henviser til, at der ifølge Kommissionen kan etableres en klar 
årsagssammenhæng med den begivenhed, der udløste afskedigelserne i 
referenceperioden; der henviser til, at der ikke er blevet anvendt andre fonde eller 
programmer i forbindelse med de forhold, der er beskrevet i den ansøgning, som 
Belgien har indgivet;

D. der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra 
a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af 
en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive 
arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende 
produktionsled, og/eller selvstændige, hvis virksomhed er ophørt;

E. der henviser til, at de belgiske myndigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. 1309/2013 har besluttet også at yde individualiserede tilbud, der 
medfinansieres af EGF, til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller 
faglig uddannelse (NEET'er);

1. er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er 
opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR i 
henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 
2 720 047 EUR og omfatter udgifterne til individualiserede tilbud på 2 665 047 EUR 
samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- 
og rapporteringsaktiviteter på 55 000 EUR;

2. bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen den 20. juni 2019, og at 
Kommissionen, efter at Belgien havde forelagt yderligere oplysninger, den 4. oktober 
2019 afsluttede sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag; 

3. noterer sig, at Belgien begyndte at yde de individualiserede tilbud til de modtagere, der 
var tiltænkt støtte, den 1. december 2018, og at perioden for berettigelse til økonomisk 
støtte fra EGF derfor vil være fra den 1. december 2018 til den 20. juni 2021;

4. noterer sig, at Belgien begyndte at afholde administrative udgifter til at gennemføre 
EGF den 25. januar 2018, og at udgifterne til forberedelse, forvaltning, oplysning og 
offentlig omtale samt kontrol og rapportering mellem den 25. januar 2018 og den 20. 
december 2021 derfor vil være berettiget til økonomisk støtte fra EGF;

5. minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud også 



bør foregribe den nye udvikling på arbejdsmarkedet med særlig fokus på overgangen til 
en kildeeffektiv og bæredygtig økonomi;

6. minder om, at dette er den 14. EGF-ansøgning fra Belgien, og at disse ansøgninger har 
omfattet flere forskellige sektorer, dvs. bilsektoren, fremstilling af basismetaller, 
tekstiler, maskiner, udstyr og glas, samt at det med denne sag er første gang, at 
detailsektoren er berørt i Belgien; minder om, at det til dags dato er den 10. EGF-
ansøgning, der vedrører detailsektoren;

7. anerkender, at detailhandelen gennemgår en periode med store forandringer som følge 
af globalisering (e-handel, onlinehandel), hvilket fører til afskedigelser, og at ændrede 
mønstre i forbrugernes vaner og digitalisering også har en indvirkning på 
detailhandelen; understreger, at afskedigelserne i Carrefour Belgique SA ikke direkte 
vedrører fødevareindustrien, men hovedsagelig vedrører e-varehandel såsom bøger og 
elapparater; bemærker, at denne type afskedigelser kan tiltage yderligere i fremtiden 
som følge af digitaliseringen, hvilket bør tages i betragtning i forbindelse med 
drøftelserne om den fremtidige EGF i den næste flerårige finansielle ramme for årene 
2021-2027;

8. mener, at globaliseringen udgør en udfordring for Unionen; mener desuden, at 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og anden arbejdsløshed omfatter skabelse af 
muligheder for omskoling og opkvalificering i de europæiske virksomheder; forventer, 
at Carrefour Belgique SA i løbet af denne proces vil foranstalte den nødvendige sociale 
dialog af høj kvalitet med sine arbejdstagere;

9. bemærker, at ansøgningen i alt vedrører 1 019 arbejdstagere, der blev afskediget i 
Carrefour Belgique SA, og at afskedigelserne vedrører hele Belgien; bemærker 
endvidere, at Belgien forventer, at kun 400 ud af de samlede støtteberettigede 
modtagere vil deltage i foranstaltningerne ("berørte støttemodtagere"), nemlig de 
arbejdstagere, der er blevet afskediget i Vallonien, da disse afskedigelser har en særlig 
betydelig negativ indvirkning på beskæftigelsessituationen og dermed på den regionale 
økonomi i Vallonien på grund af mangel på arbejdspladser i regionen, den relativt høje 
arbejdsløshed og dermed de forventede vanskeligheder ved omplacering af de 
afskedigede arbejdstagere, navnlig dem på 50 år og derover; minder i den forbindelse 
om, at arbejdsløshedsprocenten på 8,6 % i Vallonien er betydeligt højere end den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent på 6,9 % i Unionen, og at den er mere end 
dobbelt så høj som regionen Flanderns arbejdsløshedsprocent på 3,5 %;  

10. bemærker endvidere, at Belgien foreslår individualiserede tilbud, der medfinansieres af 
EGF, til op til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig 
uddannelse (NEET'er), og som er under 25 år på datoen for ansøgningens indgivelse, 
eftersom 240 af  afskedigelserne forekommer i NUTS 2-regionerne i provinsen Hainaut 
og provinsen Liège, der i henhold til de årlige data, der er til rådighed for 2018, har haft 
ungdomsarbejdsløshedsprocenter for unge i alderen 15-24 år på mindst 20 %;

11. bemærker, at Belgien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede 
arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning:

i) støtte/vejledning/integration, 

ii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse,



iii) støtte til iværksættelse, 

iv) tilskud til virksomhedsetablering, 

v) godtgørelser; understreger, at relevansen af støtten, vejledningen og integrationen 
samt af videreuddannelsen, omskolingen og erhvervsuddannelsen i dette tilfælde 
understøttes af antallet af anslåede deltagere (730 anslåede deltagere i den første 
foranstaltning, 460 i den anden);

12. understreger, at de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig 
uddannelse, vil blive særligt uddannede til jobsøgning og -anvendelse og vil blive bedre 
informeret om arbejdsret, sociale rettigheder og støtte i administrative procedurer; gør 
desuden opmærksom på, at der gives en månedlig godtgørelse på 350 EUR til 
arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig 
uddannelse, der gennemfører fuldtidsstudier af mindst et års varighed; 

13. glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udformet af 
Belgien i samråd med arbejdsmarkedets parter, navnlig fagforeninger, erhvervsvejledere 
og socialarbejdere, med henblik på at genoverveje forskellige omskolingsløsninger, der 
er tilpasset de afskedigede arbejdstageres behov;

14. understreger, at de belgiske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede 
foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle 
instrumenter; 

15. gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler 
virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, 
eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

16. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

17. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og 
drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og 
Kommissionen.



BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 
baggrund af en ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 
17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) 
og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/20061, særlig artikel 15, stk. 4, 

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet 
og om forsvarlig økonomisk forvaltning2, særlig punkt 13, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde 
støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis 
virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i 
verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en 
fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny 
global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i 
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/20133. 

(3) Den 20. juni 2019 indgav Belgien en ansøgning om mobilisering af EGF som følge af 
afskedigelser hos Carrefour Belgique SA. Den blev suppleret med yderligere 
oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen 
opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. 
artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013. 

1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
2 EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
3 Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse 

af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 
884).



(4) Belgien har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 
besluttet også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 330 unge, 
som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er).

(5) Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk 
støtte på 1 632 028 EUR. 

(6) Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne 
afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 
stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 
1 632 028 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand 

* Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


