
Evropski parlament
2019-2024

SPREJETA BESEDILA

P9_TA(2019)0053
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – 
EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2019 o predlogu sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji (vloga, ki jo je podala Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour) 
(COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0442 
– C9-0127/2019),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20202 in zlasti člena 12,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju3 (v nadaljnjem besedilu: 
medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

– ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega 
sporazuma z dne 2. decembra 2013,

– ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0021/2019),

A. ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo 
delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi 
ponovni vključitvi na trg dela; ker se ta pomoč zagotovi prek finančne podpore 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
3 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.



delavcem in podjetjem, za katera so delali;

B. ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim 
hitreje in na najučinkovitejši način; ker ta primer vključuje še zlasti ranljivo starostno 
skupino, v kateri je več kot 81 % delavcev starih med 55 in 64 let;

C. ker je Belgija vložila vlogo EGF/2019/001 BE/Carrefour za finančni prispevek iz 
ESPG, potem ko je bilo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 47 NACE 
Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v referenčnem obdobju med 
30. novembrom 2018 in 30. marcem 2019 odpuščenih 751 presežnih delavcev; ker je 
bilo pred referenčnim obdobjem ali po njem odpuščenih še 268 presežnih delavcev; ker 
je po navedbah Komisije mogoče ugotoviti jasno vzročno povezavo z dogodkom, ki je 
povzročil odpuščanja v referenčnem obdobju; ker v zvezi z dejstvi iz vloge, ki jo je 
vložila Belgija, niso bili uporabljeni drugi skladi ali programi;

D. ker vloga temelji na merilu za pomoč iz točke (a) člena 4(1) uredbe o ESPG, ki zahteva, 
da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev 
podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih 
dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so 
opustile dejavnost;

E. ker se je v skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 Belgija odločila, da 
prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 330 mladim, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

1. se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je 
Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 632 028 
EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 2 720 047 EUR, od česar stroški 
prilagojenih storitev znašajo 2 665 047 EUR, stroški priprav, upravljanja, obveščanja in 
publicitete, nadzora in poročanja pa 55 000 EUR;

2. ugotavlja, da so belgijski organi vlogo predložili 20. junija 2019, Komisija pa je na 
osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Belgija, oceno te vloge dokončala 
4. oktobra 2019 in jo še istega dne posredovala Parlamentu; 

3. ugotavlja, da je začela Belgija prilagojene storitve za ciljne upravičence izvajati 
1. decembra 2018, zato bo obdobje upravičenosti do finančnega prispevka iz ESPG 
trajalo od 1. decembra 2018 do 20. junija 2021;

4. ugotavlja, da so upravni odhodki Belgije za izvajanje ESPG začeli teči 
25. januarja 2018 in da so torej odhodki za dejavnosti priprav, upravljanja, obveščanja 
in publicitete, nadzora in poročanja med 25. januarjem 2018 in 20. decembrom 2021 
upravičeni do finančnega prispevka iz ESPG;

5. želi spomniti, da bi bilo treba pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev 
predvideti razvoj dogodkov na trgu dela, pri tem pa se osredotočiti predvsem na prehod 
na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

6. želi spomniti, da je to 14. vloga Belgije za sredstva iz ESPG in da so se te vloge 
nanašale na najrazličnejše sektorje: avtomobilski sektor, sektor proizvodnje kovin, 
tekstilni sektor, sektor strojev in naprav ter sektor stekla, s to vlogo pa je v Belgiji prvič 
zajet sektor trgovine na drobno; želi spomniti, da je to doslej deseta vloga za sredstva iz 
ESPG, ki zajema sektor trgovine na drobno;



7. se zaveda, da se sektor trgovine na drobno sooča z večjimi spremembami zaradi 
globalizacije (e-trgovina, spletno nakupovanje), zaradi česar prihaja do odpuščanja 
presežnih delavcev, in da imajo tudi spreminjajoči se vzorci navad potrošnikov in 
digitalizacija vpliv na trgovino na drobno; poudarja, da se odpuščanja v podjetju 
Carrefour Belgique SA ne nanašajo neposredno na živilsko industrijo, ampak predvsem 
na e-trgovino z blagom, kot so knjige in elektronske naprave; ugotavlja, da bi se 
utegnilo število podobnih primerov v prihodnje zaradi digitalizacije še povečati in da bi 
bilo treba to upoštevati v razpravah o prihodnjem ESPG v sklopu naslednjega 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027; 

8. meni, da je globalizacija izziv za Unijo; verjame tudi, da obvladovanje brezposelnosti 
mladih in druge brezposelnosti vključuje ustvarjanje priložnosti za prekvalifikacijo in 
strokovno izpopolnjevanje v evropskih podjetjih; pričakuje, da bo podjetje Carrefour 
Belgique SA v tem procesu vzpostavilo potreben kakovostni socialni dialog s svojimi 
delavci;

9. je seznanjen, da se vloga nanaša na skupno 1019 delavcev, ki so postali presežni v 
podjetju Carrefour Belgique SA in da se odpuščanje presežnih delavcev nanaša na 
celotno Belgijo; je seznanjen tudi, da bo po pričakovanjih Belgije v ukrepih sodelovalo 
le 400 od vseh upravičenih prejemnikov (ciljni prejemniki), in sicer delavci, ki so 
postali presežni v Valoniji, saj ta odpuščanja posebej negativno vplivajo na področje 
zaposlovanja in s tem na regionalno gospodarstvo Valonije, in sicer zaradi pomanjkanja 
delovnih mest v regiji, razmeroma visoke stopnje brezposelnosti in posledično 
pričakovanih težav prezaposlovanja pri presežnih delavcih, zlasti tistih, ki so starejši od 
50 let; v zvezi s tem želi spomniti, da je stopnja brezposelnosti v Valoniji z 8,6 % 
bistveno višja od povprečne stopnje brezposelnosti v Uniji, ki znaša 6,9 %, in je tudi 
več kot dvakrat višja od stopnje brezposelnosti v Flandriji, ki znaša 3,5 %;

10. je seznanjen tudi, da Belgija nudi prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, do 330 
mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so na dan 
vložitve vloge mlajši od 25 let, saj se je 240 odpuščanj zgodilo v regijah na ravni NUTS 
2 provinc Hainaut in Liège, kjer je po podatkih za leto 2018 stopnja brezposelnosti 
mladih med 15 in 24 let znašala vsaj 20 %;

11. je seznanjen, da Belgija načrtuje pet vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se 
nanaša ta vloga, in sicer: 

(i) podpora/informiranje in svetovanje/vključevanje, 

(ii) usposabljanje, prekvalifikacija in poklicno usposabljanje, 

(iii) podpora pri ustanavljanju podjetja, 

(iv) prispevek za ustanovitev podjetja, 

(v) nadomestila; poudarja, da se v tem primeru pomen podpore, informiranja in 
svetovanja ter vključevanja, pa tudi usposabljanja, prekvalifikacije in 
poklicnega usposabljanja, kaže v številu predvidenih udeležencev (730 za prvi 
ukrep, 460 za drugega);

12. poudarja, da se bo mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo, 
zagotovilo posebno usposabljanje za iskanje zaposlitve in prijavljanje na razpisana 
delovna mesta ter se jih bolje seznanilo z delovnim pravom, socialnimi pravicami in 



podporo pri upravnih postopkih: poleg tega poudarja, da bo delavcem in mladim, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ki se vpišejo v vsaj eno leto rednega 
študija, zagotovljena mesečna pomoč 350 EUR; 

13. pozdravlja, da je Belgija v sodelovanju s socialnimi partnerji, zlasti sindikati, svetovalci 
za poklicno usposabljanje in socialnimi delavci, pripravila usklajen sveženj prilagojenih 
storitev, s katerim obravnava različne možnosti prerazporejanja, prilagojene potrebam 
presežnih delavcev;

14. poudarja, da so belgijski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz 
drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije; 

15. ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so 
odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov 
za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

16. odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsedujočim Svetu podpiše ta sklep ter 
poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in 
Komisiji.



PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala 
Belgija – EGF/2019/001 BE/Carrefour)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/20061, zlasti člena 15(4), 

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim 
parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih 
zadevah in dobrem finančnem poslovodenju2, zlasti točke 13, 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotoviti podporo 
delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih 
trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne 
finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, in 
samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov prenehale opravljati dejavnosti, ter 
pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela. 

(2) Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene 
iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/20133. 

(3) Belgija je 20. junija 2019 predložila vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s 
presežnimi delavci v podjetju Carrefour, Belgique SA. Vloga je bila dopolnjena z 
dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) 
št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, 

1 UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
2 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
3 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem 

finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).



kakor je določeno v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013. 

(4) V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija odločila, da prilagojene 
storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 330 mladim, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5) Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 
1.632.028 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija. 

(6) Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep 
uporabljati od datuma sprejetja – 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019 se iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.632.028 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti 
in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum 
sprejetja]*.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

* Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.


