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Τροπολογία 1
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Σημειώνει τη σημασία του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, ο οποίος αντιστοιχεί 
περίπου σε 15 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, τόσο ειδικευμένου 
όσο και ανειδίκευτου εργατικού 
προσωπικού, και ειδικότερα τη σημασία 
του για τα νεαρά άτομα· σημειώνει επίσης 
ότι 29 % όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερα 
υψηλού ποσοστού των ΜΜΕ, 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό·

1. Σημειώνει τη σημασία του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, ο οποίος αντιστοιχεί 
περίπου σε 15 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, τόσο ειδικευμένου 
όσο και ανειδίκευτου εργατικού 
προσωπικού, και ειδικότερα τη σημασία 
του για τα νεαρά άτομα· αναγνωρίζει την 
προσέγγιση της Επιτροπής, σύμφωνα με 
την οποία η διευκόλυνση της 
κινητικότητας μπορεί να συμβάλει με 
θετικό τρόπο στην ανάπτυξη του τομέα, 
τονίζει ωστόσο ότι οι διασυνοριακές 
υπηρεσίες απασχόλησης δεν πρέπει να 
θεωρηθούν λύση για την καταπολέμηση 
της κρίσης· σημειώνει επίσης ότι 29 % 
όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερα 
υψηλού ποσοστού των ΜΜΕ, 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό·

Or. de

Τροπολογία 2
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Σημειώνει τη σημασία του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, ο οποίος αντιστοιχεί 
περίπου σε 15 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, τόσο ειδικευμένου 
όσο και ανειδίκευτου εργατικού 
προσωπικού, και ειδικότερα τη σημασία 
του για τα νεαρά άτομα· σημειώνει επίσης 

1. Σημειώνει τη σημασία του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, ο οποίος αντιστοιχεί 
περίπου σε 15 % της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ, τόσο ειδικευμένου 
όσο και ανειδίκευτου εργατικού 
προσωπικού, και ειδικότερα τη σημασία 
του για τα νεαρά άτομα· σημειώνει επίσης 
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ότι 29 % όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερα 
υψηλού ποσοστού των ΜΜΕ, 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό·

ότι 29 % όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιαίτερα 
υψηλού ποσοστού των ΜΜΕ, 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό· 
απαιτούνται, επομένως, πιο σαφείς 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση και την 
προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης 
στον τομέα·

Or. it

Τροπολογία 3
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής 
πώλησης προσφέρουν
διαφοροποιημένους και σύγχρονους 
τρόπους αγοράς και πώλησης αγαθών και 
υπηρεσιών, οι οποίοι συμβάλλουν στη 
διεύρυνση των επιλογών του καταναλωτή 
και σε ευέλικτες ευκαιρίες απασχόλησης, 
ειδικότερα για τους νέους και τους 
μακροχρόνιους ανέργους·

Or. en

Τροπολογία 4
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι απαιτείται ένα ενιαίο και 
συνεκτικό σχέδιο δράσης - με 
αποτελεσματικό συντονισμό των 
διαφόρων τομέων πολιτικής -
προκειμένου να προαχθούν ισότιμα οι 
οικονομικές, κοινωνικές και 
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περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα 
λιανικού εμπορίου, στην κατεύθυνση 
επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Στρατηγικής ΕΕ2020, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη διατήρηση και δημιουργία 
ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης·

Or. el

Τροπολογία 5
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, ως αποτέλεσμα της 
οικονομικής ύφεσης, ο τομέας, 
συμπεριλαμβανομένου του λιανικού 
εμπορίου, υπέστη σημαντική μείωση της 
απασχόλησης και αναγκάστηκε να 
καταφύγει κυρίως στην επιβολή 
εργασιακού καθεστώτος μειωμένου 
ωραρίου. Ορισμένες πολυεθνικές 
εταιρείες, παρόλο που διατήρησαν θετικά 
επίπεδα κερδοφορίας, χρησιμοποίησαν 
την κρίση ως πρόφαση για να μειώσουν 
το προσωπικό, να αυξήσουν τον φόρτο 
εργασίας, να χρησιμοποιήσουν μέσα 
επιδότησης μισθού και μείωσης του 
ωραρίου·

Or. it

Τροπολογία 6
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
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των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία·

των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, ιδίως στις χώρες όπου 
παρατηρούνται υψηλά ποσοστά ανεργίας 
των νέων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως των 
νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία και να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας· 

Or. en

Τροπολογία 7
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη 
συχνή επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με 
σκοπό να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία·

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, λαμβάνοντας σοβαρά 
υπόψη τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, ώστε να προωθηθεί η 
δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως για 
νεαρά άτομα, μακροχρόνιους ανέργους, 
εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας καθώς 
και τους αναπήρους, όπως επίσης και να 
εξετασθεί η ανάγκη για επικαιροποίηση 
των δεξιοτήτων μέσω της διά βίου 
μάθησης με σκοπό να επιτρέψει σε 
εργαζόμενους να αναλάβουν νέα 
καθήκοντα που θα προκύπτουν από την 
καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 8
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία·

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία· τονίζει, 
εν προκειμένω, και την ευθύνη των 
εργοδοτών να προετοιμάζουν τακτικά 
τους εργαζόμενους για τις αλλαγές και τις 
καινοτομίες που σημειώνονται στον 
τομέα·

Or. de

Τροπολογία 9
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 

2. επισημαίνει τη σημασία της 
αντιμετώπισης της αναντιστοιχίας μεταξύ 
των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και των απαιτήσεων του τομέα του 
λιανικού εμπορίου, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η δυνατότητα προς απασχόληση κυρίως 
των νεαρών ατόμων, των μακροχρόνιων 
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ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία·

ανέργων, των εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας καθώς και των αναπήρων, όπως 
επίσης να εξετασθεί η ανάγκη για τη συχνή 
επικαιροποίηση των δεξιοτήτων με σκοπό 
να επιτρέψει σε εργαζόμενους όχι μόνο να 
αναλάβουν νέα καθήκοντα που θα 
προκύπτουν από την καινοτομία αλλά και 
να μπορέσουν να ασκήσουν παραδοσιακά 
επαγγέλματα για τα οποία υπάρχει 
έλλειψη·

Or. it

Τροπολογία 10
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σε αυτήν την κατεύθυνση και 
προκειμένου να καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά το πρόβλημα της 
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που 
καταγράφεται στο συγκεκριμένο κλάδο, 
επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής 
καθορισμός των ποιοτικών και 
ποσοτικών αναγκών του τομέα με την 
ενεργή συμμετοχή όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ αυτών και 
των κοινωνικών εταίρων και των 
εταιρειών·

Or. el

Τροπολογία 11
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι ο μισθός στον τομέα του 
λιανικού εμπορίου είναι εν γένει 
χαμηλότερος από τον μέσο μισθό στους 
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άλλους τομείς, και ότι αυτό προκαλεί 
έλλειψη δεξιοτήτων, δεδομένου ότι οι 
χαμηλοί μισθοί αποτρέπουν τους 
εργαζομένους με υψηλή ειδίκευση από το 
να παραμείνουν στον τομέα και να 
θεωρήσουν δυνατή τη σταδιοδρομία σε 
αυτόν. Συνιστάται, συνεπώς, στα κράτη 
μέλη και στις επιχειρήσεις του κλάδου να 
ορίζουν μισθούς που επιτρέπουν μια 
αξιοπρεπή ζωή, πάντοτε σε συμφωνία με 
τους κοινωνικούς εταίρους·

Or. it

Τροπολογία 12
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκφράζει τη λύπη του για το 
φαινόμενο που παρατηρείται στον τομέα, 
ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης νέων και υψηλό 
κύκλο εργασιών, όπου υπάρχει η τάση 
πρόσληψης χαμηλόμισθων νέων 
υπαλλήλων με ευέλικτες συμβάσεις, οι 
οποίοι στη συνέχεια αντικαθίστανται όσο 
μεγαλώνουν ηλικιακά, η σύμβαση γίνεται 
σταθερή και κοστίζει ακριβότερα. Ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια 
τα οποία να προβλέπουν κίνητρα για την 
επαγγελματική κατάρτιση και 
επανακατάρτιση των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας. Εκφράζει την 
επείγουσα ανάγκη στήριξης του εν λόγω 
τομέα, ώστε να προσφέρει σταθερή και 
αξιοπρεπή απασχόληση·

Or. it
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Τροπολογία 13
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει 
μεγαλύτερη χρήση υφιστάμενων μέσων σε 
επίπεδο ΕΕ προς στήριξη των 
διαρθρωτικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
παρόχων δεξιοτήτων και επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τομεακών 
συμμαχιών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Erasmus για όλους"· 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ σχολείου και 
επιχειρήσεων, όπως τα διττά συστήματα 
κατάρτισης για μαθητευόμενους που θα 
υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για τη Μαθητεία·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξει 
μεγαλύτερη χρήση υφιστάμενων και 
σχεδιαζόμενων μέσων σε επίπεδο ΕΕ προς 
στήριξη των διαρθρωτικών εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ παρόχων δεξιοτήτων και 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων, στο 
πλαίσιο του προγράμματος "Erasmus για 
όλους", και της Ευρωπαϊκής Εγγύησης 
για τους Νέους· ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και 
επιχειρήσεων, όπως τα διττά συστήματα 
κατάρτισης για θέσεις μαθητείας που θα 
υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Συμμαχία για τη Μαθητεία·

Or. en

Τροπολογία 14
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι ο τομέας χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη ευελιξία, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ή μέσω γραφείων 
προσωρινής απασχόλησης για τη 
διεξαγωγή των συνηθισμένων 
δραστηριοτήτων και με εργασία τις 
αργίες και τις Κυριακές, νυχτερινή και 
απογευματινή εργασία, με σοβαρές 
επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνική 
ζωή.
Ζητείται από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
αυστηρούς νόμους για τη λειτουργία τις 
Κυριακές και για τα απογευματινά 
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ωράρια στον τομέα του λιανικού 
εμπορίου, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και 
στην ιδιωτική ζωή των εργαζομένων και 
να διασφαλιστεί η επιβίωση των ΜΜΕ 
του τομέα.
ζητείται, επικουρικώς, από τα κράτη 
μέλη και από τους κοινωνικούς εταίρους 
να θεωρείται η κυριακάτικη εργασία 
πάντοτε επικουρική, επαρκώς 
αμειβόμενη, να αντισταθμίζεται με 
αντίστοιχες περιόδους ανάπαυσης και να 
είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια του 
έτους και με επαρκώς δικαιολογημένες 
εξαιρέσεις·

Or. it

Τροπολογία 15
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να 
έχουν ως πρότυπο το πλήθος των 
επιχειρησιακών συμβάσεων οι οποίες 
έχουν προωθήσει αυτοδιαχειριζόμενα 
ωράρια εργασίας, έτσι ώστε το 
προσωπικό να μπορεί να προγραμματίζει, 
σε απόσταση εβδομάδων, τις υπερωρίες ή 
το συμπληρωματικό ωράριο, αντί να 
καλείται προς εργασία εντός σύντομης 
προθεσμίας. και να καταστεί δυνατή η 
επιλογή σημείων πώλησης διαφορετικών 
από εκείνο που συνήθως εξυπηρετεί τις 
προσωπικές ανάγκες·

Or. it

Τροπολογία 16
Milan Cabrnoch
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες της αγοράς 
και οι οποίες προωθούν δραστηριότητες 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον·

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες της αγοράς,
ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα 
στον τομέα του λιανικού εμπορίου της 
ΕΕ, να μειωθούν οι τιμές για τους 
καταναλωτές, να βελτιωθεί η ποιότητα 
των υπηρεσιών και να δημιουργηθούν 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 17
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες της αγοράς 
και οι οποίες προωθούν δραστηριότητες 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον·

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση των ΜΜΕ, και ιδίως των 
καινοτόμων ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν 
νέες ανάγκες της αγοράς και οι οποίες 
προωθούν δραστηριότητες που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 18
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ που 

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ, ιδίως των 
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αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες της αγοράς 
και οι οποίες προωθούν δραστηριότητες 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον·

ΜΜΕ της κοινωνικής οικονομίας, που 
αντιμετωπίζουν τόσο τις νέες ανάγκες της 
αγοράς όσο και τις αυξανόμενες 
κοινωνικές ανάγκες και οι οποίες 
προωθούν δραστηριότητες που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 19
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ που 
αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες της αγοράς 
και οι οποίες προωθούν δραστηριότητες 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον·

4. ζητεί την αυξημένη ενίσχυση και 
ενθάρρυνση καινοτόμων ΜΜΕ και 
συνεταιρισμών που αντιμετωπίζουν νέες 
ανάγκες της αγοράς και οι οποίες 
προωθούν δραστηριότητες που είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά 
υπεύθυνες·

Or. it

Τροπολογία 20
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει σημαντικές νέες τάσεις που 
ενισχύουν την αποδοτικότητα στην παροχή 
υπηρεσιών στον τομέα του εμπορίου και 
ενθαρρύνει την υποστήριξη παρόμοιων 
εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου και στο 
πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· 
ζητεί την πρόσθετη υποστήριξη των 
μικρών εμπόρων επειδή σε γενικές 
γραμμές είναι λιγότερο ικανοί να 
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες και 

5. σημειώνει σημαντικές νέες τάσεις που 
ενισχύουν την αποδοτικότητα στην παροχή 
υπηρεσιών στον τομέα του εμπορίου και 
ενθαρρύνει την υποστήριξη παρόμοιων 
εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένου και στο 
πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και 
ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξή της σε 
διασυνοριακό επίπεδο· ζητεί την πρόσθετη 
υποστήριξη των μικρών εμπόρων επειδή 
σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο ικανοί 
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εξελισσόμενες τεχνολογίες· να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες 
και εξελισσόμενες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 21
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αποκαλύπτει ότι οι μεγάλοι 
λιανοπωλητές έχουν συγκεντρώσει τα 
περισσότερα οφέλη, εις βάρος των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, 
λόγω της ικανότητάς τους να 
εκμεταλλεύονται τις οικονομίες κλίμακας, 
αυξάνοντας την παραγωγικότητα και 
προσφέροντας χαμηλότερες τιμές. Το 
γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες σχετικά με 
την κοινωνική και τοπική συνοχή, την 
εξαφάνιση των μικρών καταστημάτων 
από τις κεντρικές περιοχές των πόλεων, 
από τις μικρότερες χώρες και από τις 
αγροτικές περιοχές υπέρ των εμπορικών 
πάρκων και κέντρων εκτός πόλεων, 
γεγονός που καθιστά δύσκολη την 
πρόσβαση, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων 
και ατόμων με αναπηρία, στα πρωτογενή 
αγαθά. Αυτό έχει προκαλέσει σημαντική 
απώλεια θέσεων εργασίας σε μικρούς 
εμπόρους λιανικής πώλησης. Καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν επενδύσεις και κίνητρα 
για τη στήριξη των ΜΜΕ του τομέα και 
να θεσπίσουν αυστηρή νομοθεσία για τη 
ρύθμιση των ωρών λειτουργίας, ώστε να 
διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

Or. it
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Τροπολογία 22
Jutta Steinruck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η μη δηλωθείσα εργασία 
αντιπροσωπεύει σημαντικό θέμα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου, το οποίο 
συνεπάγεται υψηλούς κοινωνικούς 
κινδύνους και χαμηλό εισόδημα για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από 
την υγειονομική κάλυψη και τις κοινωνικές 
παροχές και ζητεί τη σωστή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στον κοινωνικό 
τομέα και στον τομέα της εργασίας· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να προχωρήσει σε διάλογο με τους φορείς 
του τομέα του λιανικού εμπορίου στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την καταπολέμηση της μη δηλωμένης 
εργασίας, την αξιολόγηση της επίπτωσης 
της ανεπίσημης οικονομίας 
(παραοικονομίας) στις συνθήκες εργασίας 
και τον προσδιορισμό μιας προσέγγισης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμησή της.

6. σημειώνει ότι η μη δηλωθείσα εργασία 
αντιπροσωπεύει σημαντικό θέμα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου, το οποίο 
συνεπάγεται υψηλούς κοινωνικούς 
κινδύνους και χαμηλό εισόδημα για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από 
την υγειονομική κάλυψη και τις κοινωνικές 
παροχές και έχει επιπτώσεις στις εθνικές 
οικονομίες των κρατών μελών και στις 
οικονομικές δυνατότητες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου, ενώ υπονομεύει 
επίσης τη χρηματοδότηση και την 
κατανομή των κοινωνικών παροχών και 
των δημόσιων υπηρεσιών· παρατηρεί με 
ανησυχία την ελλιπή στελέχωση των 
αρμόδιων για τους εργασιακούς ελέγχους 
αρχών σε πολλά κράτη μέλη· ζητεί τη 
σωστή εφαρμογή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας στον κοινωνικό τομέα και στον 
τομέα της εργασίας καθώς και την 
αύξηση των εργασιακών ελέγχων· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να προχωρήσει σε διάλογο με τους φορείς 
του τομέα του λιανικού εμπορίου στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την καταπολέμηση της μη δηλωμένης 
εργασίας, την αξιολόγηση της επίπτωσης 
της ανεπίσημης οικονομίας 
(παραοικονομίας) στις συνθήκες εργασίας 
και τον προσδιορισμό μιας προσέγγισης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμησή της.

Or. de

Τροπολογία 23
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. σημειώνει ότι η μη δηλωθείσα εργασία 
αντιπροσωπεύει σημαντικό θέμα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου, το οποίο 
συνεπάγεται υψηλούς κοινωνικούς 
κινδύνους και χαμηλό εισόδημα για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από 
την υγειονομική κάλυψη και τις κοινωνικές 
παροχές και ζητεί τη σωστή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στον κοινωνικό 
τομέα και στον τομέα της εργασίας· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να προχωρήσει σε διάλογο με τους φορείς 
του τομέα του λιανικού εμπορίου στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την καταπολέμηση της μη δηλωμένης 
εργασίας, την αξιολόγηση της επίπτωσης 
της ανεπίσημης οικονομίας 
(παραοικονομίας) στις συνθήκες εργασίας 
και τον προσδιορισμό μιας προσέγγισης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμησή της.

6. σημειώνει ότι η μη δηλωθείσα εργασία 
αντιπροσωπεύει σημαντικό θέμα στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου, το οποίο 
συνεπάγεται υψηλούς κοινωνικούς 
κινδύνους και χαμηλό εισόδημα για τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείονται από 
την υγειονομική κάλυψη και τις κοινωνικές 
παροχές και ζητεί τη σωστή εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας στον κοινωνικό 
τομέα και στον τομέα της εργασίας· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής 
να προχωρήσει σε διάλογο με τους φορείς 
του τομέα του λιανικού εμπορίου στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
την καταπολέμηση της μη δηλωμένης 
εργασίας, την αξιολόγηση της επίπτωσης 
της ανεπίσημης οικονομίας 
(παραοικονομίας) στις συνθήκες εργασίας 
και τον προσδιορισμό μιας προσέγγισης σε 
επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμησή της. Θα 
ήταν σκόπιμο οι ενώσεις εργοδοτών να 
προχωρήσουν στην αποπομπή των 
εργοδοτών που χρησιμοποιούν μη 
δηλωθείσα εργασία.

Or. it

Τροπολογία 24
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1) επιδοκιμάζει την αναφορά που γίνεται 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής στην 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, μέσω της 
ανάπτυξης των λεγόμενων «ευφυών» 
αποθηκών, οι οποίες μειώνουν τον 
κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων κατά τη 
μετακίνηση βαρέων φορτίων σε έναν από 
τους πλέον επισφαλείς τομείς, με ειδική 
αναφορά στο εργασιακό στρες, που 
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σχετίζεται και με μυοσκελετικές παθήσεις 
λόγω κακής στάσης του σώματος. Ως 
προς αυτό το τελευταίο σημείο, καλεί την 
Επιτροπή να παρέμβει 
επαναδιατυπώνοντας το σχέδιο οδηγίας 
που έχει προ πολλού εγκαταλειφθεί·

Or. it

Τροπολογία 25
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2) εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, ενώ η δικαιόχρηση θεωρείται 
χρήσιμο μέσο ανάπτυξης του τομέα και 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, σε 
ορισμένες περιπτώσεις δεν ισχύουν για 
τους εργαζομένους της εταιρείας 
δικαιόχρησης οι επιχειρησιακές 
συμβάσεις που ισχύουν για τη 
δικαιοπάροχο εταιρεία·

Or. it

Τροπολογία 26
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 3 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3) θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος στον 
τομέα του λιανικού εμπορίου έχει φτάσει 
σε ικανοποιητικά επίπεδα, και για τον 
λόγο αυτό επιδοκιμάζει την απόφαση της 
Επιτροπής να συγκροτήσει μια μόνιμη
Ομάδα για την ανταγωνιστικότητα στο 
λιανικό εμπόριο, με τη συμμετοχή των 
κρατών μελών και όλων των 
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ενδιαφερόμενων μερών·

Or. it

Τροπολογία 27
Andrea Cozzolino

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – σημείο 4 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4) εκφράζει τη λύπη του για την απουσία, 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, 
οποιασδήποτε αναφοράς στα φαινόμενα 
κοινωνικού ντάμπινγκ που 
παρατηρούνται στον τομέα και τα οποία 
οδηγούν ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες 
να επενδύσουν σε χώρες όπου 
καταστρατηγείται η ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα 
συλλογικών διαπραγματεύσεων·

Or. it

Τροπολογία 28
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η νομοθεσία που αφορά τη 
λιανική αγορά θα πρέπει να είναι 
περισσότερο τεκμηριωμένη, ιδίως όσον 
αφορά την ανάγκη επαρκούς εξέτασης 
και κατανόησης του αντίκτυπού της στις 
μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 29
Milan Cabrnoch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί την ανάληψη δράσης, τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό την εξάλειψη των περιττών 
κανονιστικών περιορισμών και 
διοικητικών φραγμών που ενδέχεται να 
περιορίζουν την ανάπτυξη, την 
καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας στους εν λόγω τομείς· 

Or. en

Τροπολογία 30
Emer Costello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, το 
8,7% του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν 
διέθετε πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα 
και κατάλληλη ποιότητα τροφίμων· 
υπογραμμίζει τη σημασία μιας πολιτικής 
της ΕΕ που να στηρίζει, αφενός, την 
πρόσβαση σε καταστήματα λιανικής 
πώλησης τροφίμων καλής ποιότητας σε 
προσιτές τιμές, ιδίως σε μειονεκτικές 
περιοχές, και, αφετέρου, την αξιοπρεπή 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 31
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για την 
αναζωογόνηση, την πολυμορφία και τη 
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ζωντάνια των κέντρων πόλεων και 
χωριών, τη δημιουργία εμπορικών 
καταστημάτων σε κοντινή απόσταση 
ώστε να εξυπηρετούνται άτομα όπως οι 
ηλικιωμένοι, και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε αγροτικές περιοχές.

Or. en


