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SUGESTII
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru piața
internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:
1. observă importanța sectorului comerțului cu amănuntul, care reprezintă aproape 15 % din
totalul locurilor de muncă din UE, ocupate atât de lucrători calificați cât și necalificați, și,
în special, importanța acestui sector pentru tineri; observă, de asemenea, că 29 % din
totalul întreprinderilor din UE, inclusiv un procentaj foarte mare de IMM-uri, desfășoară
activități în acest sector;
2. subliniază importanța abordării decalajelor dintre competențele forței de muncă și
cerințele sectorului comerțului cu amănuntul, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de
inserție profesională, în special a tinerilor, a șomerilor de lungă durată, a lucrătorilor mai
în vârstă și a persoanelor cu handicap și, de asemenea, de a lua în considerare nevoia de a
actualiza frecvent competențele lucrătorilor, astfel încât aceștia să poată realiza sarcini noi
în urma inovării;
3. subliniază nevoia de a utiliza în mai mare măsură instrumentele existente la nivelul UE în
scopul sprijinirii parteneriatelor structurate dintre furnizorii de competențe și întreprinderi,
inclusiv „Alianțele competențelor sectoriale” din cadrul programului „Erasmus pentru
toți”; încurajează dezvoltarea de parteneriate între instituțiile de învățământ și
întreprinderi, cum ar fi sistemele de formare duală pentru ucenici, sprijinite de Alianța
europeană pentru ucenicii;
4. solicită sprijinirea în mai mare măsură și încurajarea IMM-urilor inovatoare care răspund
noilor nevoi ale pieței și promovează activități ecologice;
5. constată noi tendințe importante care consolidează eficiența în ceea ce privește furnizarea
serviciilor de comerț cu amănuntul și încurajează sprijinirea acestor progrese, inclusiv în
cadrul pieței unice digitale; solicită acordarea unui sprijin suplimentar micilor comercianți
cu amănuntul, deoarece, în general, acestora le este mai greu să țină pasul cu tehnologiile
în continuă schimbare;
6. observă că un aspect important în sectorul comerțului cu amănuntul îl reprezintă munca
nedeclarată, care implică riscuri sociale ridicate și un venit scăzut pentru lucrători, aceștia
neavând acces nici la asigurări medicale, nici la prestații sociale și solicită punerea în
aplicare corespunzătoare a legislației din domeniul social și al muncii; salută inițiativa
Comisiei de a iniția un dialog cu părțile interesate din sectorul comerțului cu amănuntul,
în cadrul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate, cu scopul de a evalua
impactul economiei informale asupra condițiilor de muncă și de a identifica o abordare la
nivelul UE pentru combaterea acestui fenomen.
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