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Poprawka 1
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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; zwraca również uwagę, że w 
sektorze tym działa 29% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE, w tym bardzo wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw;

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; uznaje podejście Komisji oparte 
na przekonaniu, że ułatwienie mobilności 
może pomóc w dalszym rozwoju sektora, 
podkreśla jednak, że transgraniczne 
pośrednictwo pracy nie może 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;

Or. de

Poprawka 2
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

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; zwraca również uwagę, że w 
sektorze tym działa 29% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE, w tym bardzo wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw;

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; zwraca również uwagę, że w 
sektorze tym działa 29% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE, w tym bardzo wiele 
małych i średnich przedsiębiorstw; uważa 
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zatem, że potrzebne są bardziej konkretne 
działania dla wzmocnienia i promowania 
wysokiej jakości zatrudnienia w tym 
sektorze;

Or. it

Poprawka 3
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, 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;

Or. en

Poprawka 4
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę jednego spójnego 
planu działania – skutecznie 
koordynującego różne obszary polityki – z 
myślą o poprawie wyników sektora 
detalicznego z gospodarczego, 
społecznego i środowiskowego punktu 
widzenia, zgodnie z założeniami strategii 
Europa 2020, skupiającego się na 
utrzymaniu i tworzeniu wysokiej jakości i 
trwałego zatrudnienia;  
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Or. el

Poprawka 5
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1. 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 pozytywny 
poziom rentowności, wykorzystały one 
kryzys jako pretekst do zmniejszenia liczby 
personelu, zwiększenia obciążenia pracą, 
stosowania systemów subsydiów 
płacowych oraz skrócenia czasu pracy;

Or. it

Poprawka 6
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby 
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem krajów z 
wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród 
młodzieży, aby zwiększyć szanse 
zatrudnienia, zwłaszcza ludzi młodych, 
osób długotrwale bezrobotnych, starszych 
pracowników oraz osób 
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pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji;

niepełnosprawnych, a także uwzględnić 
konieczność częstej aktualizacji 
umiejętności, aby umożliwić pracownikom 
podejmowanie nowych zadań 
wynikających z innowacji i lepiej 
odpowiadać na potrzeby rynku pracy;

Or. en

Poprawka 7
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 
pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji;

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, 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;

Or. en

Poprawka 8
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
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niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby 
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 
pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji;

niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby 
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 
pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji;
podkreśla w związku z tym również 
odpowiedzialność pracodawców w 
zakresie regularnego przygotowywania 
pracowników na zmiany i innowacje w 
sektorze;

Or. de

Poprawka 9
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby 
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 
pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji;

2. podkreśla, że należy podjąć działania w 
celu zaradzenia problemowi 
niedopasowania umiejętności siły roboczej 
do wymagań sektora detalicznego, aby 
zwiększyć szanse zatrudnienia, zwłaszcza 
ludzi młodych, osób długotrwale 
bezrobotnych, starszych pracowników oraz 
osób niepełnosprawnych, a także 
uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić 
pracownikom podejmowanie nowych 
zadań wynikających z innowacji albo 
wykonywanie tradycyjnych zawodów, w 
których panuje niedobór pracowników;

Or. it
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Poprawka 10
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2α. pamiętając o tym i w celu skutecznego 
zwalczania problemu niedopasowania 
umiejętności w przemyśle detalicznym, 
konieczne jest określenie jasnych 
wymagań dla tego sektora, jeśli chodzi o 
jakość i ilość, przy aktywnym 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym partnerów 
społecznych i sektora przedsiębiorstw; 

Or. el

Poprawka 11
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. it
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Poprawka 12
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. ubolewa nad zjawiskiem występującym 
w sektorze, polegającym na zatrudnianiu 
wysokiego odsetka młodych i na szybkiej 
rotacji personelu, z tendencją do 
przyjmowania młodych ludzi po niskich 
kosztach i na elastycznych umowach, tak 
aby zastąpić ich, gdy tylko będą starsi, a 
ich umowa stabilna i bardziej kosztowna;
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;

Or. it

Poprawka 13
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę szerszego 
wykorzystania istniejących 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”;
zachęca do rozwijania współpracy między 
szkołami a przedsiębiorstwami, na 

3. 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 
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przykład w formie dualnych systemów 
szkoleń dla uczniów wspieranych przez 
europejski sojusz na rzecz przygotowania 
zawodowego;

rozwijania współpracy między szkołami a 
przedsiębiorstwami, na przykład w formie 
dualnych systemów szkoleń
przyuczających do zawodu wspieranych 
przez europejski sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego;

Or. en

Poprawka 14
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że sektor cechuje znaczna 
elastyczność w związku z umowami na 
czas określony i korzystaniem z agencji 
pracy tymczasowej – nawet do 
wykonywania zwykłej pracy – oraz wiąże 
się z pracą w niedziele i święta oraz nocą i 
wieczorem, co poważnie oddziałuje na 
zdrowie i życie społeczne pracowników;
wzywa państwa członkowskie do przyjęcia 
rygorystycznych przepisów w sprawie 
niedziel handlowych i wieczornego czasu 
pracy w sektorze handlu detalicznego, tak 
aby poprawić równowagę między pracą a 
życiem prywatnym pracowników i 
zapewnić przetrwanie MŚP w tym 
sektorze;
oprócz tego wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do tego, aby 
zawsze traktowano pracę w niedzielę jako 
dobrowolną, aby była ona należycie 
wynagradzana, równoważona urlopami 
kompensacyjnymi i ograniczona w skali 
roku, natomiast wyjątki powinny być 
należycie uzasadnione;

Or. it
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Poprawka 15
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa partnerów społecznych, aby 
wzorowali się na licznych porozumieniach 
na szczeblu przedsiębiorstw, w których 
promuje się samodzielne zarządzanie 
godzinami pracy, tak że pracownicy mogą 
na kilka tygodni wcześniej zaplanować 
pracę dodatkową lub godziny 
nadliczbowe, nie są zaś wzywani z krótkim 
wyprzedzeniem, a także mogą z powodów 
osobistych wybrać inny punkt sprzedaży 
niż ten, w którym zwykle pracują;

Or. it

Poprawka 16
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które 
starają się sprostać nowym potrzebom 
rynku i propagują działania przyjazne dla 
środowiska, otrzymywały większe 
wsparcie i pomoc;

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które 
starają się sprostać nowym potrzebom 
rynku, otrzymywały większe wsparcie i 
pomoc w celu zwiększenia 
konkurencyjności sektora detalicznego 
UE, obniżenia cen dla konsumentów, 
poprawy jakości usług i tworzenia nowych 
możliwości zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 17
Jürgen Creutzmann
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które 
starają się sprostać nowym potrzebom 
rynku i propagują działania przyjazne dla 
środowiska, otrzymywały większe 
wsparcie i pomoc;

4. apeluje, aby zwłaszcza innowacyjne 
MŚP, które starają się sprostać nowym 
potrzebom rynku i propagują działania 
przyjazne dla środowiska, otrzymywały 
większe wsparcie i pomoc;

Or. en

Poprawka 18
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które 
starają się sprostać nowym potrzebom 
rynku i propagują działania przyjazne dla 
środowiska, otrzymywały większe 
wsparcie i pomoc;

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP,
zwłaszcza te w obszarze gospodarki 
społecznej, które starają się sprostać 
nowym potrzebom rynku oraz rosnącym 
potrzebom społecznym i propagują 
działania przyjazne dla środowiska, 
otrzymywały większe wsparcie i pomoc;

Or. en

Poprawka 19
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które 
starają się sprostać nowym potrzebom 
rynku i propagują działania przyjazne dla 
środowiska, otrzymywały większe 
wsparcie i pomoc;

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP i 
spółdzielnie, które starają się sprostać 
nowym potrzebom rynku i propagują 
działania przyjazne dla środowiska i 
społecznie odpowiedzialne, otrzymywały 
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większe wsparcie i pomoc;

Or. it

Poprawka 20
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. 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; wzywa do 
udzielenia dodatkowego wsparcia 
mniejszym detalistom, gdyż generalnie 
trudniej jest im nadążać za zmieniającymi 
się technologiami;

5. 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;

Or. en

Poprawka 21
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że wielcy detaliści odnieśli 
największe korzyści kosztem małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
dzięki swojej zdolności wykorzystywania 
korzyści skali, zwiększania 
produktywności i oferowania niższych 
cen; uważa, że budzi to niepokój co do 
spójności społecznej i lokalnej w związku 
z zanikiem małych sklepów w centrach 
miast, mniejszych miejscowościach i 
obszarach wiejskich na rzecz centrów 
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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 sektora i do 
przyjęcia restrykcyjnych przepisów w 
sprawie godzin otwarcia, tak aby zapewnić 
uczciwą konkurencję;

Or. it

Poprawka 22
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. 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;
wzywa do odpowiedniego wdrożenia 
istniejących przepisów z zakresu polityki 
socjalnej i prawa 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.

6. 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 
oraz 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 liczby inspekcji pracy; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji, aby nawiązać dialog z 
zainteresowanymi stronami z sektora 
detalicznego w ramach Europejskiej 
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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.

Or. de

Poprawka 23
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. 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;
wzywa do odpowiedniego wdrożenia 
istniejących przepisów z zakresu polityki 
socjalnej i prawa 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.

6. 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;
wzywa do odpowiedniego wdrożenia 
istniejących przepisów z zakresu polityki 
socjalnej i prawa 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 wykorzystujących pracę na 
czarno;

Or. it

Poprawka 24
Andrea Cozzolino
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Projekt opinii
Ustęp 6 – podpunkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) przyjmuje z zadowoleniem zawarte w 
komunikacie Komisji wezwanie do 
bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez 
rozwój tzw. „inteligentnych” magazynów, 
które ograniczają ryzyko wypadków 
podczas przemieszczania ciężkich 
ładunków w 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 
interweniowała, powracając do 
zarzuconego pewien czas temu wniosku 
dotyczącego dyrektywy;

Or. it

Poprawka 25
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 6 – podpunkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

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

Or. it
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Poprawka 26
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 6 – podpunkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(3) 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 UE i 
zainteresowanych stron;

Or. it

Poprawka 27
Andrea Cozzolino

Projekt opinii
Ustęp 6 – podpunkt 4 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(4) 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;

Or. it

Poprawka 28
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że przepisy w dziedzinie rynku 
detalicznego powinny w większym stopniu 
opierać się na dowodach, zwłaszcza jeśli 
chodzi o potrzebę odpowiedniego 
zbadania i zrozumienia wpływu 
ustawodawstwa na małe przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 29
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. 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; 

Or. en

Poprawka 30
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. mając na uwadze, że w 2010 r. 8,7% 
ludności Europy nie miało dostępu do 
żywności w odpowiedniej ilości i o 
odpowiedniej jakości; podkreśla znaczenie 
polityki UE wspierającej dostęp do 
punktów sprzedaży detalicznej żywności 
dostarczających żywność dobrej jakości po 
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przystępnej cenie, zwłaszcza w regionach 
najmniej uprzywilejowanych, a także 
wspierającej godne zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 31
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie małych i średnich 
detalistów dla uaktywniania, 
różnorodności i ożywiania centrum miast i 
miejscowości, dla zapewniania punktów 
sprzedaży w sąsiedztwie np. dla osób w 
podeszłym wieku, a także dla zatrudnienia 
na obszarach wiejskich.

Or. en


