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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по вътрешния 
пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва значението на търговията на дребно, на която се падат близо 15% от 
общата заетост в ЕС - както на квалифицирани, така и на неквалифицирани 
работници - и особено значението й за младите хора; отбелязва освен това, че 29% 
от всички предприятия в ЕС, в т.ч. много висок дял МСП, са ангажирани в този 
сектор;

2. подчертава колко е важно да се обърне внимание на несъответствието между 
уменията на работната сила и изискванията на търговията на дребно, за да се 
увеличи пригодността за заетост, особено на младите хора, на дълготрайно 
безработните, на по-възрастните и на работниците с увреждания, както и да се 
разгледа необходимостта уменията да се актуализират периодично, за да могат 
работещите да поемат нови задачи, възникващи от иновациите;

3. подчертава необходимостта да се използват по-пълноценно съществуващите 
инструменти на равнището на ЕС за подкрепа на структурирани партньорства 
между доставчиците на умения и предприятията, в т.ч. секторните „алианси на 
уменията“ по програмата „Еразъм за всички“; насърчава установяването на 
партньорства между училища и предприятия, като напр. системите за обучение на 
стажанти, подпомагани от Европейския алианс за професионална подготовка; 

4. призовава за засилено подпомагане и стимулиране на иновативни МСП, които 
обръщат внимание на новите пазарни потребности и насърчават екологосъобразни 
дейности;

5. отбелязва някои важни нови тенденции, които засилват ефикасността на 
предоставянето на услуги в областта на търговията на дребно, и насърчава подкрепа 
за подобни тенденции, включително в рамката на цифровия единен пазар; призовава 
за допълнително подпомагане на малките търговци на дребно, тъй като на тях като 
цяло им е по-трудно да следват промените в технологиите;

6. отбелязва, че недекларираният труд представлява сериозен проблем в търговията на 
дребно, който води до високи социални рискове и ниски доходи за работещите, тъй 
като те са изключени от здравно осигуряване и социални помощи, и призовава за 
правилно прилагане на съществуващото социално и трудово законодателство; 
приветства инициативата на Комисията да започне диалог със заинтересованите 
страни в търговията на дребно, в рамките на Европейската платформа да води борба 
с недекларирания труд, да направи оценка на въздействието на неформалната 
икономика върху трудовите условия и да определи подход на ЕС за борба с нея.


