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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un
patērētāju aizsardzības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. norāda uz mazumtirdzniecības nozares nozīmi, kurā strādā gandrīz 15 % gan kvalificētu,
gan nekvalificētu nodarbināto no kopējā ES nodarbināto skaita, un it sevišķi uz šīs nozares
nozīmi jauniešiem; atzīmē arī to, ka 29 % visu ES uzņēmumu, tostarp ļoti liela daļa MVU,
ir iesaistīti šajā nozarē;
2. uzsver to, cik svarīgi ir risināt darbaspēku prasmju un mazumtirdzniecības nozares prasību
neatbilstību, lai sekmētu nodarbinātību, jo īpaši jauniešu, ilgstošu bezdarbnieku, vecāka
gadagājuma strādājošo un invalīdu vidū, kā arī apsvērtu vajadzību bieži papildināt
prasmes, lai darbinieki varētu veikt jaunus uzdevumus, kas izriet no inovācijas;
3. uzsver nepieciešamību plašāk izmantot ES līmenī pastāvošos instrumentus, lai atbalstītu
strukturētas partnerattiecības starp prasmju sniedzējiem un uzņēmumiem, tostarp saskaņā
ar nozaru prasmju apvienības programmu „Erasmus visiem” ; mudina attīstīt tādas
partnerības skolu un uzņēmumu starpā kā duālā apmācības sistēma, kura ir paredzēta
mācekļiem un kuru atbalsta Eiropas Māceklību alianse;
4. aicina vairāk atbalstīt un veicināt inovatīvus MVU, kuri pievēršas jaunajām tirgus
vajadzībām un veicina videi nekaitīgas darbības;
5. atzīmē nozīmīgas jaunas tendences, kuras palielina mazumtirdzniecības pakalpojumu
nodrošināšanas efektivitāti un veicina atbalstīt šādu attīstību, tostarp saistībā ar tiešsaistes
vienoto tirgu; aicina sniegt papildu atbalstu nelieliem mazumtirgotājiem, jo parasti viņi
nav tik spējīgi sekot līdzi tehnoloģiju izmaiņām;
6. atzīmē, ka nedeklarēta nodarbinātība darbiniekiem ir nopietna problēma
mazumtirdzniecības nozarē, kas rada lielus sociālos riskus un samazina viņu ienākumus,
jo netiek segtas viņu veselības aprūpes izmaksas un viņi nesaņem sociālos pabalstus, kā
arī aicina pienācīgi īstenot spēkā esošos tiesību aktus darba un sociālo tiesību jomā;
atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu iesaistīties dialogā ar ieinteresētajām pusēm
mazumtirdzniecības nozarē saskaņā ar Eiropas platformu nedeklarētas nodarbinātības
apkarošanai, lai novērtētu neoficiālās ekonomikas ietekmi uz darba apstākļiem un noteiktu
ES pieeju cīņai pret to.
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