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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na znaczenie sektora detalicznego, w którym zatrudnionych jest prawie 
15% wszystkich pracowników w UE, zarówno wykwalifikowanych, jak i 
niewykwalifikowanych, a w szczególności podkreśla znaczenie tego sektora dla ludzi 
młodych; popiera podejście Komisji oparte na przekonaniu, że ułatwienie mobilności 
może pomóc w dalszym rozwoju sektora, podkreśla jednak, że transgraniczne 
pośrednictwo pracy nie powinno być postrzegane jako rozwiązanie w walce z kryzysem; 
zwraca również uwagę, że w sektorze tym działa 29% wszystkich przedsiębiorstw w UE, 
w tym bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorstw; uważa również, że tradycyjne 
rzemieślnictwo ucierpiało w ostatnich latach i że potrzebne są działania służące 
wzmocnieniu i promowaniu wysokiej jakości zatrudnienia w tym sektorze;

2. podkreśla fakt, że detaliści oferują różnorodne nowoczesne sposoby kupowania i 
sprzedaży towarów i usług, które przyczyniają się do zwiększenia wyboru dla 
konsumentów i do elastycznych możliwości zatrudnienia, w szczególności dla młodzieży 
oraz długotrwale bezrobotnych;

3. podkreśla, że potrzebny jest jeden spójny plan działania, skutecznie koordynujący różne 
obszary polityki, aby usprawnić funkcjonowanie sektora detalicznego zarówno pod 
względem społeczno-gospodarczym, jak i środowiskowym, zgodnie z założeniami 
strategii Europa 2020, ukierunkowanymi na utrzymanie i tworzenie trwałego zatrudnienia 
o wysokiej jakości; 

4. uważa, że w wyniku recesji gospodarczej sektor ten, włączając wielkich detalistów, 
doznał dużego spadku zatrudnienia i musiał w większym stopniu niż wcześniej narzucić 
pracownikom pracę w niepełnym wymiarze godzin; stwierdza, że choć niektóre 
wielonarodowe przedsiębiorstwa utrzymały dodatni poziom rentowności, wykorzystały 
one kryzys jako pretekst do zmniejszenia liczby personelu, zwiększenia obciążenia pracą, 
stosowania systemów subsydiów płacowych oraz skrócenia czasu pracy;

5. podkreśla, że należy podjąć działania w celu zaradzenia problemowi niedopasowania 
umiejętności siły roboczej do wymagań sektora detalicznego, szczególnie w krajach o 
wysokim poziomie bezrobocia wśród ludzi młodych, a także gruntownie rozpatrzyć 
kwestię poprawy warunków pracy, aby sprzyjać tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza dla 
ludzi młodych, osób długotrwale bezrobotnych, starszych pracowników oraz osób 
niepełnosprawnych, a także uwzględnić konieczność aktualizacji umiejętności dzięki 
uczeniu się przez całe życie, aby umożliwić pracownikom podejmowanie nowych zadań 
wynikających z innowacji, lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, a także pracę 
w zawodach rzemieślniczych, w przypadku których panuje niska podaż pracy; podkreśla 
również, że pracodawcy powinni być proaktywni i regularnie przygotowywać 
pracowników na zmiany i innowacje w ich sektorze;

6. pamiętając o tym i w celu skutecznego zwalczania problemu niedopasowania 
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umiejętności w sektorze detalicznym, konieczne jest określenie jasnych wymagań 
jakościowych i ilościowych dla tego sektora, przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych i sektora przedsiębiorstw;

7. uważa, że wynagrodzenia w sektorze handlu detalicznego są generalnie niższe od średniej 
w innych sektorach i że skutkuje to niedoborem wykwalifikowanych pracowników, 
ponieważ niskie wynagrodzenia zniechęcają wykwalifikowanych pracowników do 
pozostania w sektorze i postrzegania go jako miejsce rozwijania kariery zawodowej; 
zaleca w związku z tym, aby państwa członkowskie i przedsiębiorstwa – w stosownych 
przypadkach zawsze w uzgodnieniu z partnerami społecznymi – wprowadziły w tym 
sektorze stawki wynagrodzenia zapewniające pracownikom godne życie;

8. ubolewa nad zjawiskiem występującym w sektorze, polegającym na zatrudnianiu 
wysokiego odsetka ludzi młodych i na szybkiej rotacji personelu, przy czym istnieje 
tendencja, aby przyjmować młodych ludzi po niskich kosztach i na elastycznych 
umowach, a następnie zastępować ich, gdy tylko będą trochę starsi, a także aby 
zastępować pracowników zatrudnionych na bardziej stabilnych i kosztownych umowach; 
wzywa państwa członkowskie do przyjęcia planów przewidujących zachęty w zakresie 
szkolenia i przekwalifikowania zawodowego starszych pracowników; uważa, że istnieje 
pilna potrzeba wsparcia tego sektora, tak aby oferował stabilne i godne zatrudnienie;

9. podkreśla potrzebę szerszego wykorzystania istniejących i planowanych instrumentów na 
szczeblu UE do wsparcia zorganizowanego partnerstwa między instytucjami kształcenia a 
przedsiębiorstwami, w tym sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich” i inicjatywy europejskiej w sprawie gwarancji na 
rzecz młodzieży; zachęca do rozwijania współpracy między szkołami a 
przedsiębiorstwami, na przykład w formie dualnych systemów szkoleń przyuczających do 
zawodu wspieranych przez europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego;

10. uważa, że sektor ten charakteryzuje się dość dużym stopniem elastyczności, co widoczne 
jest w stosowaniu umów na czas określony oraz zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych; uważa również, że istnieje w tym sektorze tendencja do wymagania od
pracowników pracy w niedziele i święta, a także wieczorami i w nocy, co może mieć 
negatywne skutki dla zdrowia tych pracowników oraz dla ich możliwości pogodzenia 
życia zawodowego i prywatnego; zwraca uwagę na znaczenie wspierania równowagi 
między życiem prywatnym a zawodowym, w związku z czym wzywa państwa 
członkowskie do dostosowania swojej polityki dotyczącej pracy w niedziele i święta w 
sektorze detalicznym, aby wspierać równowagę między życiem prywatnym a 
zawodowym u pracowników, a jednocześnie nie wpływać niepotrzebnie w sposób 
negatywny na MŚP w tym sektorze; zdecydowanie wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do rozważenia możliwości wprowadzenia przepisów, zgodnie z 
którymi praca w niedziele byłaby zawsze dobrowolna, musiałaby być odpowiednio 
wynagradzana i równoważona urlopami kompensacyjnymi, a wyjątki należałoby w 
sposób wystarczający uzasadnić;

11. wzywa partnerów społecznych, aby wzorowali się na stosowanych w wielu 
przedsiębiorstwach porozumieniach, w których promuje się samodzielne zarządzanie 
czasem pracy, służące temu, by pracownicy mogli tydzień wcześniej zaplanować pracę 
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dodatkową lub godziny nadliczbowe, unikając otrzymywania pracy z krótkim 
wyprzedzeniem, a także by mogli z powodów osobistych wybrać pracę w innym punkcie 
sprzedaży niż ten, w którym zwykle pracują;

12. domaga się większego wsparcia i większych zachęt dla MŚP i spółdzielni, w 
szczególności tych, które są innowacyjne, wnoszą wkład w gospodarkę społeczną, 
wychodzą naprzeciw nowym potrzebom rynku i biorą udział w działaniach przyjaznych 
dla środowiska i odpowiedzialnych pod względem społecznym, aby zwiększyć 
konkurencyjność sektora detalicznego UE, doprowadzić do obniżenia cen dla 
konsumentów, poprawić jakość usług i stworzyć nowe miejsca pracy;

13. zwraca uwagę na istotne nowe trendy, które zwiększają efektywność świadczenia usług 
detalicznych, i zachęca do wspierania tych trendów, w tym w ramach jednolitego rynku 
cyfrowego, a zwłaszcza jego rozwoju transgranicznego; wzywa do udzielenia 
dodatkowego wsparcia mniejszym detalistom, gdyż generalnie trudniej jest im nadążać za 
zmieniającymi się technologiami;

14. zauważa, że wielcy detaliści odnieśli największe korzyści kosztem małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw dzięki swojej zdolności wykorzystywania 
korzyści skali, zwiększania produktywności i oferowania niższych cen; zauważa, że budzi 
to niepokój co do spójności społecznej i lokalnej w związku z zanikiem małych sklepów 
w centrach miast, mniejszych miejscowościach i na obszarach wiejskich na rzecz centrów 
handlowych poza miastem, co utrudnia – zwłaszcza osobom starszym i 
niepełnosprawnym – dostęp do podstawowych towarów; stwierdza, że w związku z tym 
nastąpił znaczny spadek zatrudnienia u małych detalistów; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia inwestycji i zachęt w celu wsparcia MŚP w tym sektorze i 
do przyjęcia restrykcyjnych przepisów w sprawie godzin otwarcia, tak aby zapewnić 
uczciwą konkurencję;

15. zwraca uwagę, że praca nierejestrowana stanowi poważny problem w sektorze 
detalicznym, ponieważ wiąże się z zagrożeniami społecznymi i niskimi zarobkami 
pracowników, którzy nie są objęci systemem ubezpieczeń zdrowotnych i nie korzystają ze 
świadczeń socjalnych, a także negatywnie wpływa na gospodarkę państw członkowskich i 
na stabilność finansową europejskiego modelu społecznego oraz zakłóca finansowanie i 
rozdział świadczeń społecznych i usług publicznych; z niepokojem zauważa problem 
niedoboru kadr w inspektoratach pracy w wielu państwach członkowskich; wzywa do 
odpowiedniego wdrożenia istniejących przepisów z zakresu polityki socjalnej i prawa 
pracy oraz do zwiększenia w razie potrzeby liczby inspekcji pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę Komisji, aby nawiązać dialog z zainteresowanymi stronami z 
sektora detalicznego w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z 
pracą nierejestrowaną, aby ocenić wpływ nieformalnej gospodarki na warunki pracy oraz 
określić podejście UE do walki z nieformalną gospodarką. uważa, że byłoby pożądane, 
aby stowarzyszenia pracodawców usunęły ze swego grona pracodawców zatrudniających 
pracowników na czarno;

16. przyjmuje z zadowoleniem zawarty w komunikacie Komisji apel o zapewnienie 
bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez rozwój tzw. inteligentnych magazynów, które 
ograniczają ryzyko wypadków podczas przemieszczania ciężkich ładunków w tym 
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jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów, zwłaszcza jeżeli chodzi o stres 
spowodowany pracą i zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w wyniku 
nieprawidłowej postawy; w związku z tą ostatnią kwestią zwraca się do Komisji, aby 
podjęła działania, powracając do zarzuconego pewien czas temu wniosku dotyczącego 
dyrektywy;

17. uważa franchising za użyteczne narzędzie generowania wzrostu w sektorze i tworzenia 
miejsc pracy, ubolewa jednak nad faktem, że w niektórych przypadkach do pracowników 
przedsiębiorstwa-franczyzobiorcy nie stosuje się umów zbiorowych obowiązujących w 
przedsiębiorstwach-franczyzodawcach;

18. uważa, że dialog społeczny w sektorze detalicznym osiągnął satysfakcjonujący poziom i 
w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem decyzję Komisji o powołaniu stałej grupy ds. 
konkurencyjności w sektorze detalicznym, z udziałem państw członkowskich i 
zainteresowanych stron;

19. ubolewa nad faktem, że w komunikacie Komisji pominięto wszelkie odniesienia do 
istniejących w sektorze zjawisk dumpingu socjalnego, które skłaniają niektóre 
wielonarodowe przedsiębiorstwa do inwestowania w krajach, w których nie jest 
respektowana wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych;

20. uważa, że przepisy w dziedzinie rynku detalicznego powinny w większym stopniu opierać 
się na faktach, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzebę odpowiedniego zbadania i zrozumienia 
wpływu ustawodawstwa na małe przedsiębiorstwa;

21. wzywa do podjęcia działań na szczeblu UE i krajowym, aby zlikwidować niepotrzebne 
restrykcje regulacyjne i bariery administracyjne, które mogą ograniczać wzrost, innowacje 
i tworzenie miejsc pracy w tych sektorach;

22. zwraca uwagę, że w 2010 r. 8,7% ludności Europy nie miało dostępu do żywności w 
odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości; podkreśla, że niezmiernie ważne są 
działania UE wspierające dostęp do punktów sprzedaży detalicznej żywności, które 
dostarczają żywność dobrej jakości po przystępnej cenie, zwłaszcza w regionach najmniej 
uprzywilejowanych, a także działania UE wspierające godne zatrudnienie;

23. podkreśla, że mali i średni detaliści mają ogromne znaczenie dla różnorodności, dynamiki 
i ożywienia centrów miast i wsi, a także dla zapewnienia lokalnym mieszkańcom, w tym 
osobom starszym, możliwości zrobienia zakupów oraz dla tworzenia miejsc pracy na 
obszarach wiejskich.
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