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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí význam odvětví maloobchodu, které představuje takřka 15 % všech 
kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovních míst v EU, a především jeho význam pro 
mladé lidi; konstatuje rovněž, že je v tomto odvětví činných 29 % všech podniků v EU, 
mezi nimiž mají velmi vysoký podíl MSP;

2. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se nesouladem mezi nabídkou dovedností pracovní síly 
a požadavky maloobchodního odvětví a zvýšit zaměstnatelnost zejména mladých lidí, 
dlouhodobě nezaměstnaných, starších pracovníků a osob se zdravotním postižením a 
rovněž uvážit nutnost často aktualizovat dovednosti s cílem umožnit zaměstnancům 
přijmout nové úkoly vyplývající z inovací;

3. zdůrazňuje potřebu většího využívání stávajících nástrojů na úrovni EU na podporu 
strukturovaných partnerství mezi poskytovateli dovedností a podniky, včetně aliancí pro 
dovednosti v rámci odvětví a v rámci programu Erasmus pro všechny; vybízí k vytváření 
partnerství mezi školami a podniky, např. systémů duální odborné přípravy pro učně 
podporovaných Evropskou aliancí pro učňovskou přípravu;

4. vyzývá k vyšší podpoře a povzbuzování inovativních MSP, které se zaměřují na nové 
potřeby trhu a podporují činnosti šetrné k životnímu prostředí;

5. bere na vědomí nové tendence, které zvyšují účinnost poskytování služeb v oblasti 
maloobchodu, a vybízí k podpoře tohoto vývoje, a to i v rámci jednotného digitálního 
trhu; vyzývá k další podpoře menších maloobchodních prodejců, jelikož jsou obecně 
méně schopni držet krok s měnícími se technologiemi;

6. konstatuje, že významný problém v odvětví maloobchodu představuje nehlášená práce, 
která s sebou nese vysoká sociální rizika a nízký příjem pracovníků, již nemají nárok na 
zdravotní pojištění a sociální dávky, a vyzývá k řádnému provedení stávajících 
sociálněprávních a pracovněprávních předpisů; vítá iniciativu Komise zapojit se do 
dialogu s zúčastněnými stranami v odvětví maloobchodu, bojovat proti nehlášené práci 
v rámci Evropské platformy, posoudit dopad neformální ekonomiky na pracovní 
podmínky a určit přístup EU, jak proti ní bojovat.


