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EHDOTUKSET
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen,
jonka se myöhemmin hyväksyy:
1. panee merkille sen, kuinka tärkeä on vähittäiskaupan ala, jonka osuus EU:n niin
ammattitaitoisten kuin kouluttamattomienkin kokonaistyöllisyydestä on melkein
15 prosenttia, ja erityisesti sen tärkeyden nuorille; panee merkille myös, että 29 prosenttia
kaikista yrityksistä EU:ssa, muun muassa hyvin suuri osa pk-yrityksistä, toimivat tällä
alalla;
2. korostaa, että on tärkeää puuttua työvoiman ammattitaidon ja vähittäiskaupan alan
vaatimusten väliseen epäsuhtaan, jotta voidaan lisätä etenkin nuorten,
pitkäaikaistyöttömien, ikääntyvien työntekijöiden ja vammaisten työllistymistä, sekä
pohtia ammattitaidon säännöllisen päivittämisen tarpeellisuutta, jotta työntekijöiden on
mahdollista ottaa vastaan uusia innovaatioista seuraavia työtehtäviä;
3. korostaa, että on tarpeellista käyttää olemassa olevia välineitä enemmän hyödyksi EU:n
tasolla tukemaan jäsenneltyjä kumppanuussuhteita oppilaitosten ja yritysten välillä, muun
muassa alakohtaisia taitoyhteenliittymiä Yhteinen Erasmus -ohjelman yhteydessä;
kannustaa koulujen ja yritysmaailman välisten kumppanuuksien kehittämistä, kuten
oppisopimuskoulutuksessa olevien kaksoiskoulutusjärjestelmiä, joita eurooppalainen
oppisopimusyhteenliittymä tukee;
4. kehottaa lisäämään tukea ja kannustusta innovatiivisille pk-yrityksille, jotka tunnistavat
uusia tarpeita markkinoilla ja edistävät ympäristöystävällisiä toimia;
5. panee merkille uudet tärkeät suuntaukset, jotka tehostavat vähittäiskaupan palveluiden
tarjoamista, ja kannustaa tällaisten suuntausten tukemista, muun muassa digitaalisten
sisämarkkinoiden yhteydessä; kehottaa tarjoamaan ylimääräistä tukea pienemmille
vähittäismyyjille, sillä heidän on usein vaikeampi pysyä mukana teknologian muutoksissa;
6. panee merkille, että tärkeä kysymys vähittäiskaupan alalla on pimeä työ, joka aiheuttaa
suuria sosiaalisia riskejä ja alhaisen tulotason työntekijöille, jotka ovat terveydenhuollon
ja sosiaalietuuksien ulkopuolella, ja kehottaa noudattamaan olemassa olevaa sosiaali- ja
työlainsäädäntöä moitteettomasti; ilmaisee tyytyväisyytensä komission aloitteeseen ryhtyä
vuoropuheluun vähittäiskaupan alan sidosryhmien kanssa eurooppalaisen foorumin
yhteydessä estääkseen pimeää työtä, arvioidakseen harmaan talouden vaikutusta
työoloihin ja laatiakseen EU:n lähestymistavan sen torjumiseksi.
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