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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na znaczenie sektora detalicznego, w którym zatrudnionych jest prawie 
15% wszystkich pracowników w UE, zarówno wykwalifikowanych, jak i 
niewykwalifikowanych, a w szczególności podkreśla znaczenie tego sektora dla ludzi 
młodych; zwraca również uwagę, że w sektorze tym działa 29% wszystkich 
przedsiębiorstw w UE, w tym bardzo wiele małych i średnich przedsiębiorstw;

2. podkreśla, że należy podjąć działania w celu zaradzenia problemowi niedopasowania 
umiejętności siły roboczej do wymagań sektora detalicznego, aby zwiększyć szanse 
zatrudnienia, zwłaszcza ludzi młodych, osób długotrwale bezrobotnych, starszych 
pracowników oraz osób niepełnosprawnych, a także uwzględnić konieczność częstej 
aktualizacji umiejętności, aby umożliwić pracownikom podejmowanie nowych zadań 
wynikających z innowacji;

3. podkreśla potrzebę szerszego wykorzystania istniejących instrumentów na szczeblu UE do 
wsparcia zorganizowanego partnerstwa między instytucjami kształcenia a 
przedsiębiorstwami, w tym sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, w ramach 
programu „Erasmus dla wszystkich”; zachęca do rozwijania współpracy między szkołami 
a przedsiębiorstwami, na przykład w formie dualnych systemów szkoleń dla uczniów 
wspieranych przez europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego;

4. apeluje, aby innowacyjne MŚP, które starają się sprostać nowym potrzebom rynku i 
propagują działania przyjazne dla środowiska, otrzymywały większe wsparcie i pomoc;

5. zwraca uwagę na istotne nowe trendy, które zwiększają efektywność świadczenia usług 
detalicznych, i zachęca do wspierania tych trendów, w tym w ramach jednolitego rynku 
cyfrowego; wzywa do udzielenia dodatkowego wsparcia mniejszym detalistom, gdyż 
generalnie trudniej jest im nadążać za zmieniającymi się technologiami;

6. zwraca uwagę, że praca nierejestrowana stanowi poważny problem w sektorze 
detalicznym, ponieważ wiąże się z zagrożeniami społecznymi i niskimi zarobkami 
pracowników, którzy nie są objęci systemem ubezpieczeń zdrowotnych i nie korzystają ze 
świadczeń socjalnych; wzywa do odpowiedniego wdrożenia istniejących przepisów z 
zakresu polityki socjalnej i prawa pracy; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji, 
aby nawiązać dialog z zainteresowanymi stronami z sektora detalicznego w ramach 
Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z pracą nierejestrowaną, aby ocenić 
wpływ nieformalnej gospodarki na warunki pracy oraz określić podejście UE do walki z 
nieformalną gospodarką.


