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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen s pomembnostjo maloprodajnega sektorja, ki predstavlja skoraj 15 % vseh 
zaposlitev v EU, kvalificiranih in nekvalificiranih, ter zlasti pomembnostjo tega sektorja 
za mlade; je seznanjen tudi s tem, da je v tem sektorju udeleženih 29 % vseh podjetij EU, 
tudi zelo visok delež MSP;

2. poudarja pomen obravnave neskladja med spretnostmi delovne sile in zahtevami 
maloprodajnega sektorja, da bi povečali zaposljivost, zlasti mladih, dolgotrajno 
brezposelnih, starejših delavcev in invalidov, pa tudi da bi razmislili o potrebi po rednem 
posodabljanju spretnosti, da bi delavcem omogočili prevzemanje novih nalog, ki izhajajo 
iz inovacij;

3. poudarja, da je treba bolje uporabiti obstoječe instrumente na ravni EU v podporo 
strukturiranim partnerstvom med ponudniki spretnosti in podjetji, vključno s koalicijami 
sektorskih spretnosti, v okviru programa Erasmus za vse; spodbuja oblikovanje 
partnerstev med šolami in podjetji, kot so sistemi za dvojno usposabljanje za vajence, ki 
jih podpira evropska koalicija za vajeništva;

4. poziva k večji podpori in spodbujanju inovativnih MSP, ki obravnavajo nove tržne 
potrebe in spodbujajo okolju prijazne dejavnosti;

5. je seznanjen s pomembnimi novimi trendi, ki izboljšujejo učinkovitost pri zagotavljanju 
maloprodajnih storitev in spodbuja podporo temu razvoju, tudi v okviru digitalnega 
enotnega trga; poziva k dodatni podpori malih prodajalcev na drobno, saj običajno težje 
sledijo spreminjajočim se tehnologijam;

6. ugotavlja, da je delo na črno pomembno vprašanje v maloprodajnem sektorju in vključuje 
velika socialna tveganja in nizek dohodek delavcev, ki niso deležni zdravstvenega 
zavarovanja in socialnih ugodnosti, ter poziva k primernemu izvajanju obstoječe socialne 
in delovne zakonodaje; pozdravlja pobudo Komisije, da bo v okviru evropske platforme 
za boj proti delu na črno začela dialog z interesnimi skupinami maloprodajnega sektorja, 
da bo ocenila učinek neformalnega gospodarstva na delovne pogoje in da bo opredelila 
pristop EU za boj proti njej.


