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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie význam maloobchodného sektora, ktorý zamestnáva takmer 
15 % všetkých pracujúcich v EÚ, tak kvalifikovaných ako aj nekvalifikovaných, 
a osobitne upozorňuje na jeho význam pre mladých ľudí; rovnako berie na vedomie, 
že v tomto sektore pôsobí 29 % všetkých podnikov v EÚ vrátane veľkého počtu MSP;

2. zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na nesúlad medzi zručnosťami pracovných síl 
a požiadavkami maloobchodného sektora, aby sa zvýšila zamestnateľnosť predovšetkým 
mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných osôb, starších pracovníkov a zamestnancov 
so zdravotným postihnutím a zároveň zvážiť potrebu pravidelného rozširovania zručností 
s cieľom umožniť zamestnancom vykonávať nové úlohy, ktoré vyplývajú z inovácií;

3. vyzdvihuje, že je potrebné, aby sa dostupné nástroje na úrovni EÚ využívali vo väčšej 
miere na podporu štruktúrovaných partnerstiev medzi poskytovateľmi odborných 
zručností a podnikmi pod záštitou programu Erasmus pre všetkých, a to vrátane aliancií 
pre sektorové zručnosti; nabáda na vytváranie partnerstiev medzi školami a podnikmi, 
akým je napríklad systém duálnej odbornej prípravy pre učňov, ktorý podporuje Európske 
združenie učňovskej prípravy;

4. žiada väčšiu podporu a povzbudenie pre inovatívne MSP, ktoré sa riadia novými 
požiadavkami trhu a podporujú aktivity šetrné k životnému prostrediu;

5. berie na vedomie nové významné trendy, ktoré zvyšujú efektivitu poskytovania 
maloobchodných služieb a nabáda k podpore tohto vývoja aj v rámci jednotného 
digitálneho trhu; žiada dodatočnú podporu pre menších maloobchodníkov, keďže im 
spravidla spôsobuje väčšie ťažkosti udržať krok s meniacimi sa technológiami;

6. poznamenáva, že nelegálna práca je dôležitou otázkou v rámci maloobchodného sektora, 
keďže zahŕňa veľké sociálne riziká a prináša nízke príjmy zamestnancom, ktorí nemajú 
prístup k zdravotnému poisteniu a sociálnym dávkam, a preto žiada o riadne vykonávanie 
existujúcich právnych predpisov v oblasti sociálnych vecí a práce; víta iniciatívu Komisie 
na zapojenie sa do dialógu so zainteresovanými stranami maloobchodného sektora v rámci 
Európskej platformy boja proti nelegálnej práci s cieľom posúdiť vplyv neformálneho 
hospodárstva na pracovné podmienky a zvoliť prístup na úrovni EÚ na boj proti nemu.


