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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. observă importanța sectorului comerțului cu amănuntul, care reprezintă aproape 15 % din 
totalul locurilor de muncă din UE, ocupate atât de lucrători calificați cât și necalificați, și, 
în special, importanța acestui sector pentru tineri; ia act de abordarea Comisiei, bazată pe 
opinia că facilitarea mobilității ar putea sprijini dezvoltarea sectorului, dar subliniază 
faptul că ocuparea transfrontalieră a forței de muncă, de una singură, nu ar trebui să fie 
considerată un mod de a ieși din criză; observă, de asemenea, că 29 % din totalul 
întreprinderilor din UE, inclusiv un procentaj foarte mare de IMM-uri, desfășoară 
activități în acest sector; consideră, de asemenea, că domeniile tradiționale au avut de 
suferit în ultimii ani și că sunt necesare măsuri pentru a sprijini și promova locuri de 
muncă de calitate în acest sector;

2. subliniază faptul că comercianții cu amănuntul oferă moduri diverse și moderne de a 
cumpăra și de a vinde bunuri și servicii care contribuie la extinderea posibilității de 
alegere a consumatorului și la crearea de oportunități flexibile de muncă, în special pentru 
tineri și șomeri pe termen lung;

3. subliniază necesitatea unui plan de acțiune unic și coerent – care să coordoneze eficient 
diferitele domenii de politică – cu scopul de a spori în mod egal performanța din punct de 
vedere economic, social și al mediului în sectorul comerțului cu amănuntul, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, punând accentul pe menținerea și 
crearea unor locuri de muncă durabile și de înaltă calitate; 

4. consideră că, din cauza recesiunii economice, numărul locurilor de muncă din acest sector 
a scăzut semnificativ, inclusiv la punctele mari de comerț cu amănuntul, și că s-a recurs, 
mai mult decât în perioada anterioară, la măsura prin care angajații au fost obligați să 
lucreze perioade mai scurte; observă că unele companii multinaționale, deși au menținut 
niveluri pozitive de profitabilitate, au folosit criza ca pretext pentru reducerea 
personalului, pentru creșterea volumului de muncă, pentru folosirea anumitor sisteme de 
subvenții pentru salarizare și pentru reducerea numărului orelor de lucru;

5. subliniază importanța abordării decalajelor dintre competențele forței de muncă și 
cerințele sectorului comerțului cu amănuntul, punând accentul în special pe țările cu un 
nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor și acordând o atenție deosebită îmbunătățirii 
condițiilor de muncă, cu scopul de a favoriza crearea de noi locuri de muncă, în special 
pentru tineri, pentru șomerii pe termen lung, pentru lucrătorii mai în vârstă și pentru 
persoanele cu handicap și, de asemenea, de a lua în considerare nevoia de a actualiza 
competențele lucrătorilor prin învățare pe tot parcursul vieții, astfel încât aceștia să poată 
realiza sarcini noi în urma inovării și răspunde mai bine la nevoile de pe piața muncii, dar 
și pentru a le permite să lucreze în domenii tradiționale în care se duce lipsa de lucrători; 
subliniază, de asemenea, că angajatorii ar trebui să fie proactivi în a-i pregăti periodic pe 
lucrători pentru schimbările și inovările care au loc în sectorul lor;
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6. în acest sens și pentru a combate eficient problema necorelării competențelor în sectorul 
comerțului cu amănuntul, este necesar să se stabilească în mod clar cerințele impuse de 
acest sector cu privire la calitate și cantitate, cu implicarea activă a tuturor părților 
interesate, inclusiv a partenerilor sociali și a sectorului corporativ;

7. consideră că salariile sunt în general mai mici în sectorul comerțului cu amănuntul decât 
în alte sectoare și că acest lucru generează deficite de competențe, întrucât salariile reduse 
îi descurajează pe lucrătorii foarte calificați să rămână în acest domeniu și să mai 
considere că își pot face o carieră în acest sector; recomandă, prin urmare, ca statele 
membre și întreprinderile să adopte în acest sector sisteme de salarizare care să le ofere 
angajaților un trai decent, iar aplicarea acestei măsuri ar trebui să se facă întotdeauna în 
acord cu partenerii sociali, acolo unde este cazul;

8. regretă faptul că personalul angajat în acest sector este într-o foarte mare proporție 
personal tânăr, lucru care se combină cu un nivel ridicat de rotație a personalului, tendința 
fiind aceea de a recruta tineri cu salarii mici și contracte flexibile și de a-i înlocui ulterior, 
pe măsură ce înaintează puțin în vârstă, precum și de a înlocui personalul cu contracte 
permanente și costisitoare; invită statele membre să adopte planuri care să propună 
stimulente pentru formarea și reconversia profesională a lucrătorilor mai în vârstă; 
consideră că este necesar ca acest sector să fie sprijinit urgent, pentru a oferi locuri de 
muncă de durată și decente;

9. subliniază nevoia de a utiliza în mai mare măsură instrumentele existente și planificate la 
nivelul UE în scopul sprijinirii parteneriatelor structurate dintre furnizorii de competențe 
și întreprinderi, inclusiv „Alianțele competențelor sectoriale” din cadrul programului 
„Erasmus pentru toți” și Garanția europeană pentru tineret; încurajează dezvoltarea de 
parteneriate între instituțiile de învățământ și întreprinderi, cum ar fi sistemele de formare 
duală pentru ucenicii, sprijinite de Alianța europeană pentru ucenicii;

10. consideră că acest sector este caracterizat de o flexibilitate semnificativă, cu contracte pe 
durată determinată și utilizarea unor lucrători temporari; consideră, de asemenea, că acest 
sector tinde să le solicite lucrătorilor să muncească în zilele de duminică și în zilele de 
sărbători legale, inclusiv în perioade de seară și de noapte, fapt care ar putea avea un 
impact negativ asupra sănătății lucrătorilor și a echilibrului dintre viața profesională și cea 
personală a lucrătorilor; ia act de importanța promovării unui echilibru adecvat între viața 
profesională și cea personală și, prin urmare, invită statele membre să își adapteze 
politicile în ceea ce privește lucratul în zilele de duminică și în zilele de sărbători legale în 
sectorul comerțului cu amănuntul, în vederea promovării unui echilibru între viața 
profesională și cea personală a lucrătorilor, fără ca acest lucru să afecteze prea mult în 
sens negativ IMM-urile din acest sector; invită statele membre și partenerii sociali să ia în 
considerare în mod serios alternativa de a pune în aplicare politici care ar considera 
întotdeauna activitatea de duminică drept una voluntară, plătită adecvat și echilibrată cu 
timp liber compensatoriu, iar excepțiile să fie justificate suficient;

11. invită partenerii sociali să preia modelul mai multor contracte încheiate în cadrul unor 
companii care au promovat programe de lucru autogestionate, astfel încât personalul să își 
poată planifica cu o săptămână înainte orele suplimentare sau efectuate peste program, 
decât să i se solicite într-un interval foarte scurt să desfășoare aceste activități, și pentru ca 
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personalul să poată alege, din motive personale, să lucreze în alte puncte de comerț cu 
amănuntul decât cele în care lucrează în mod obișnuit;

12. solicită sprijinirea și încurajarea într-o mai mare măsură a IMM-urilor și cooperativelor, în 
special a celor inovatoare și a celor care contribuie la economia socială, care răspund 
noilor nevoi ale pieței și care sunt implicate în activități ecologice și de responsabilitate 
socială, în scopul de a spori competitivitatea sectorului comerțului cu amănuntul în UE, de 
a reduce prețurile pentru consumatori, de a spori calitatea serviciilor și de a crea noi 
oportunități de angajare;

13. constată noi tendințe importante care consolidează eficiența în ceea ce privește furnizarea 
serviciilor de comerț cu amănuntul și încurajează sprijinirea acestor tendințe, inclusiv în 
cadrul pieței unice digitale și în special în legătură cu dezvoltarea transfrontalieră a 
acesteia; solicită acordarea unui sprijin suplimentar micilor comercianți cu amănuntul, 
deoarece, în general, acestora le este mai greu să țină pasul cu tehnologiile în continuă 
schimbare;

14. subliniază faptul că întreprinderile mari de comerț cu amănuntul au profitat de o mare 
parte din aceste avantaje, în defavoarea întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, 
datorită capacității de a exploata economii de scară, de a crește productivitatea și de a 
oferi prețuri mai mici; observă că acesta este un motiv de îngrijorare referitor la coeziunea 
socială și locală, având în vedere dispariția magazinelor mici din centrele orașelor, din 
așezările mai mici și din zonele rurale și mutarea acestora în centre comerciale aflate în 
afara orașelor, ceea ce îngreunează accesul la nevoile de bază, în special în cazul 
persoanelor în vârstă și cu handicap; observă că, din această cauză, s-au pierdut multe 
locuri de muncă în cadrul punctelor mici de comerț cu amănuntul; invită Comisia și statele 
membre să pună la dispoziție investiții și stimulente care să sprijine IMM-urile din acest 
sector și să adopte o legislație strictă cu privire la orarul de funcționare, pentru a se asigura 
o concurență loială;

15. observă că un aspect important în sectorul comerțului cu amănuntul îl reprezintă munca 
nedeclarată, care implică riscuri sociale ridicate și un venit scăzut pentru lucrători, aceștia 
neavând acces nici la asigurări medicale, nici la prestații sociale, ceea ce afectează în mod 
negativ economiile statelor membre și viabilitatea financiară a modelului social european 
și subminează finanțarea și distribuirea prestațiilor sociale și a serviciilor publice; ia act cu 
îngrijorare de problema personalului insuficient în cadrul autorităților pentru plasarea 
forței de muncă din multe state membre; solicită punerea în aplicare corespunzătoare a 
legislației existente din domeniul social și al muncii și efectuarea unui număr mai mare de 
inspecții la locul de muncă atunci când acest lucru este necesar; salută inițiativa Comisiei 
de a iniția un dialog cu părțile interesate din sectorul comerțului cu amănuntul, în cadrul 
Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate, cu scopul de a evalua impactul 
economiei informale asupra condițiilor de muncă și de a identifica o abordare la nivelul 
UE pentru combaterea acestui fenomen; consideră că ar fi necesar ca asociațiile patronale 
să îi excludă pe acei angajatori care au în subordine angajați nedeclarați;

16. salută propunerea inclusă în comunicarea Comisiei, de a garanta siguranța la locul de 
muncă prin dezvoltarea unor depozite inteligente care să reducă riscul apariției 
accidentelor rezultate în urma transportării produselor grele în unul dintre cele mai 
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periculoase sectoare, făcând referire în special la stresul legat de muncă și la tulburările 
musculo-scheletice cauzate de poziții neadecvate; în ceea ce privește ultimul aspect, invită 
Comisia să ia măsuri prin readucerea în discuție a propunerii de directivă care a fost
abandonată cu ceva timp în urmă;

17. deși consideră că franciza este un instrument util pentru generarea creșterii în acest sector 
și pentru crearea de locuri de muncă, regretă faptul că în unele cazuri contractele 
corporative în vigoare în cadrul companiei francizoare nu au fost puse în aplicare și pentru 
angajații companiei francizate;

18. consideră că dialogul social din sectorul comerțului cu amănuntul a atins niveluri 
satisfăcătoare și, prin urmare, salută decizia Comisiei de a stabili un grup permanent 
pentru competitivitatea sectorului comerțului cu amănuntul, care să implice statele 
membre și părțile interesate relevante;

19. regretă faptul că în comunicarea Comisiei nu se face nicio referire la fenomenul de 
dumping social care există în acest sector și care determină unele companii multinaționale 
să investească în țări în care nu există libertatea de asociere și dreptul la negociere 
colectivă;

20. consideră că legislația referitoare la piața comerțului cu amănuntul ar trebui să se bazeze 
mai mult pe dovezi, în special în ceea ce privește necesitatea de a examina și înțelege 
corect impactul legislației asupra întreprinderilor mici;

21. solicită măsuri – la nivel european și național – în vederea eliminării oricăror restricții 
legislative și bariere administrative inutile care ar putea limita creșterea, inovarea și 
crearea de locuri de muncă în aceste sectoare;

22. subliniază că, în 2010, 8,7 % din populația europeană nu a putut beneficia de produse 
alimentare în cantitățile și calitatea adecvate; subliniază importanța politicii UE de 
sprijinire a accesului la puncte de vânzare cu amănuntul a alimentelor care pun la 
dispoziție produse alimentare de bună calitate la prețuri accesibile, în special în zonele 
defavorizate, precum și de sprijinire a ocupării forței de muncă în condiții decente;

23. subliniază importanța punctelor mici și mijlocii de vânzare cu amănuntul pentru 
revigorarea, diversificarea și animarea centrelor orașelor și satelor, pentru existența unor 
posibilități de efectuare a cumpărăturilor de către locuitorii din zonă, inclusiv persoanele 
în vârstă, și pentru crearea de locuri de muncă în zonele rurale.
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