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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig betydningen af detailsektoren, som tegner sig for næsten 15 % af EU's samlede 
beskæftigelse, både faglært og ufaglært, og navnlig dens betydning for unge; bemærker 
også, at 29 % af alle virksomheder i EU, heriblandt en meget høj andel af SMV'er, 
opererer inden for denne sektor;

2. fremhæver betydningen af at se nærmere på misforholdet mellem arbejdskraftens 
kvalifikationer og detailsektorens behov for at øge beskæftigelsesegnetheden, særligt for 
unge, langtidsledige, ældre arbejdstagere og handicappede, såvel som af at tage hensyn til 
behovet for hyppigt at ajourføre deres kompetencer, så de kan tilpasse sig nye opgaver, 
der opstår som følge af innovation;

3. understreger behovet for at gøre bedre brug af eksisterende instrumenter på EU-niveau for 
at støtte strukturerede partnerskaber mellem udbydere af uddannelser og erhvervslivet, 
blandt andet alliancer for sektorbaserede kvalifikationer under Erasmus for Alle-
programmet; tilskynder til udviklingen af skole/virksomhedssamarbejde såsom tosporede 
uddannelsessystemer for lærlinge, der støttes af den europæiske alliance for 
lærlingeuddannelser;

4. opfordrer til øget støtte og opbakning til innovative SMV'er, der tager sig af nye 
markedsbehov og fremmer miljøvenlige aktiviteter;

5. noterer sig vigtige nye tendenser, der øger effektiviteten i leveringen af detailtjenester og 
tilskynder til støtte af denne udvikling, blandt andet inden for rammerne af det digitale 
indre marked; opfordrer til, at man støtter de mindre detailhandlere yderligere, da de 
generelt har sværere ved at følge med de skiftende teknologier;

6. konstaterer, at sort arbejde udgør et væsentligt problem i detailsektoren, idet det indebærer 
store sociale risici og en lav indkomst for arbejdstagerne, som udelukkes fra 
sygesikringsordninger og sociale ydelser, og opfordrer til en korrekt gennemførelse af den 
eksisterende social- og arbejdsmarkedslovgivning; glæder sig over Kommissionens 
initiativ til, inden for rammerne af den europæiske platform for bekæmpelse af sort 
arbejde, at gå i dialog med aktører i detailsektoren, for at vurdere den uofficielle økonomis 
indvirkning på arbejdsforholdene og for at finde en EU-metode til at bekæmpe den.


