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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
1. wijst op het belang van de detailhandelssector, die instaat voor ongeveer 15% van de
totale tewerkstelling in de EU, zowel geschoold als ongeschoold, en met name op het
belang ervan voor jongeren; merkt eveneens op dat 29% van alle EU-bedrijven,
waaronder een zeer groot aantal kmo's, in deze sector actief is;
2. benadrukt dat het belangrijk is dat de kloof tussen de vaardigheden van de
beroepsbevolking en de behoeften van de detailhandelssector wordt aangepakt om te
kunnen zorgen voor een hogere inzetbaarheid, met name van jongeren, langdurig
werklozen, oudere werknemers en gehandicapten, en dat het eveneens belangrijk is
rekening te houden met het feit dat het nodig is vaardigheden regelmatig bij te werken om
werknemers in staat te stellen nieuwe taken op zich te nemen die voortvloeien uit
innovatie;
3. onderstreept dat meer beroep dient te worden gedaan op de bestaande instrumenten op
EU-niveau in steun van gestructureerde partnerschappen tussen aanbieders van
vaardigheden en bedrijven, met inbegrip van de allianties voor bedrijfstakspecifieke
vaardigheden in het kader van het programma "Erasmus voor iedereen"; moedigt de
ontwikkeling aan van partnerschappen tussen scholen en bedrijven, zoals systemen voor
alternerend leren die worden gesteund door de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen;
4. vraagt om meer steun en aanmoediging voor innovatieve kmo's die inspelen op nieuwe
marktbehoeften en die milieuvriendelijke activiteiten bevorderen;
5. wijst op belangrijke nieuwe trends die de doeltreffendheid van de levering van
detailhandelsdiensten verhogen en spoort aan dergelijke ontwikkelingen te steunen, onder
meer in het kader van de digitale eengemaakte markt; vraagt bijkomende steun voor
kleinere detailhandelaars, aangezien zij vaak minder in staat zijn de veranderende
technologieën te volgen;
6. merkt op dat zwart werk een belangrijke kwestie is in de detailhandelssector, die gepaard
gaat met grote sociale risico's en lage inkomens voor werknemers, die geen
zorgverzekering hebben en geen recht hebben op sociale uitkeringen, en vraagt om een
correcte uitvoering van de bestaande sociale en arbeidswetgeving; is ingenomen met het
initiatief van de Commissie om in het kader van het Europees platform ter bestrijding van
zwartwerk een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden in de detailhandelssector om
de impact van de informele economie op de arbeidsomstandigheden te beoordelen en om
te komen tot een EU-aanpak ter bestrijding van dit fenomeen.
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