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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia mažmeninio prekybos sektoriaus, kuris sudaro beveik 15% viso ES užimtumo 
(kvalifikuoti ir nekvalifikuoti darbuotojai) svarbą ir ypač jo svarbą jaunimui; taip pat 
pabrėžia, kad šiame sektoriuje dalyvauja 29% visų ES įmonių, įskaitant labai didelę dalį 
MVĮ.

2. pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į darbuotojų gebėjimų ir mažmeninio prekybos 
sektoriaus reikalavimų neatitikimą siekiant didinti galimybes įsidarbinti, ypač jaunimo, 
ilgalaikių bedarbių, vyresnio amžiaus darbuotojų ir neįgaliųjų, taip pat apsvarstyti 
būtinybę dažnai atnaujinti gebėjimus, kad diegiant naujoves darbuotojai galėtų imtis naujų 
užduočių.

3. pabrėžia, kad svarbu geriau panaudoti turimas ES lygmens priemones, kuriomis pagal 
programą „Erasmus visiems“; remiamos struktūrinės gebėjimus teikiančių subjektų ir 
verslo įmonių partnerytės, įskaitant sektorių įgūdžių sąjungas; skatina mokyklų ir įmonių 
partnerysčių, kaip gamybinę praktiką atliekančių asmenų dvejopų mokymo sistemų, 
kurias remia Europos gamybinės praktikos aljansas, plėtrą;4. ragina labiau skatinti 
novatoriškas MVĮ, kurios reaguoja į naujus rinkos poreikius ir skatina aplinką tausojančią 
veiklą;

5. atkreipia dėmesį į svarbias naujas tendencijas, kurios didina mažmeninės prekybos 
paslaugų tiekimo veiksmingumą ir skatina tokios plėtros paramą, įskaitant bendrosios 
skaitmeninės rinkos sistemą; ragina papildomai remti smulkesnius mažmenininkus, 
kuriems paprastai sunkiau prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų;

6. pažymi, kad nedeklaruojamas darbas yra svarbus mažmeninio prekybos sektoriaus 
klausimas – jis kelia didelę socialinę riziką ir lemia žemas pajamas darbuotojų, kurie 
neturi sveikatos apsaugos draudimo ir negauna socialinių išmokų, ir ragina tinkamai 
įgyvendinti galiojančius socialinės ir užimtumo srities teisės aktus; palankiai vertina 
Komisijos iniciatyvą pradėti dialogą su suinteresuotaisiais subjektais mažmeninės 
prekybos sektoriuje, įgyvendinant Europos kovos su nedeklaruojamų darbu planą, įvertinti 
neoficialios ekonomikos poveikį darbo sąlygoms ir nustatyti ES požiūrį kovojant su juo.


