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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja az Unió teljes – képzett és képzetlen munkaerőt egyaránt magában foglaló –
foglalkoztatásának csaknem 15%-át kitevő kiskereskedelmi ágazat jelentőségét, 
különösen a fiatalok szempontjából; egyúttal megállapítja, hogy az összes uniós 
vállalkozás 29%-a – köztük jelentős arányban kkv-k – ebben az ágazatban tevékenykedik;

2. kiemeli, hogy fontos orvosolni a munkaerő készségkínálata és a kiskereskedelmi ágazat 
igényei közötti eltérést a foglalkoztathatóság javítása érdekében, elsősorban a fiatalok, a 
tartósan munkanélküli személyek, az idősebb és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók körében, valamint meg kell vizsgálni a készségek rendszeres frissítésének 
szükségességét annak érdekében, hogy a munkavállalók el tudják látni az innovációból 
származó újabb feladatokat;

3. hangsúlyozza, hogy fokozottabban kell használni a meglévő uniós szintű eszközöket a 
képzést nyújtó intézmények és a vállalkozások – többek között az Erasmus mindenkinek 
programon belüli, ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek – közötti strukturált 
partnerségek támogatásában, ; ösztönzi az iskolák és a vállalkozások közötti partnerségek, 
például a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége által támogatott duális 
képzési rendszerek kialakítását a képzésben résztvevők számára;

4. felszólít az új piaci igényekhez igazított és a környezetbarát tevékenységeket előmozdító 
innovatív kkv-k fokozottabb támogatására és ösztönzésére;

5. felhívja a figyelmet a kiskereskedelmi szolgáltatások nyújtása során hatékonyságot növelő 
fontos új trendekre, és ösztönzi az ilyen jellegű fejlesztések támogatását, az egységes 
digitális piac keretén belül is; felszólít a kisebb kereskedők további támogatására, mivel 
azok általában kevésbé tudnak lépést tartani a változó technológiákkal;

6. megjegyzi, hogy a be nem jelentett munkavégzés fontos kérdésnek számít a 
kiskereskedelmi ágazatban, ami magas szociális kockázatokat és alacsony jövedelmet 
eredményez az egészségbiztosításra és szociális juttatásokra nem jogosult munkavállalók 
számára, továbbá felszólít a meglévő szociális és munkaügyi jogszabályok megfelelő 
végrehajtására; üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a be nem 
jelentett munka elleni küzdelem európai platformja keretében párbeszédet folytasson a 
kiskereskedelmi ágazat érdekelt feleivel annak érdekében, hogy felmérje az informális 
gazdaság munkakörülményekre gyakorolt hatását és uniós megközelítést határozzon meg 
az ellene való küzdelemhez.


