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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet noterar betydelsen av detaljhandeln, som står för nästan 15 procent av
unionens totala arbetstillfällen, kvalificerade såväl som okvalificerade sådana, och särskilt
dess betydelse för unga. Parlamentet noterar dessutom att 29 procent av företagen i
unionen, däribland en mycket hög andel små och medelstora företag, är verksamma i
denna sektor.
2. Europaparlamentet lyfter fram hur viktigt det är att ta itu skillnaderna mellan
arbetskraftskompetensen och detaljhandels krav i syfte att stärka anställbarheten, särskilt
för unga människor, långtidsarbetslösa, äldre arbetstagare och för personer med
funktionsnedsättning, samt att ta hänsyn till behovet av att ofta höja kompetensen för att
de anställda ska ta på sig nya arbetsuppgifter till följd av innovationen.
3. Europaparlamentet understryker vikten av att i större utsträckning använda befintliga
instrument på unionsnivå för att stödja strukturerade partnerskap mellan
utbildningsleverantörer och företag, däribland sektoriella kunskapsallianser, inom ramen
för programmet Erasmus för alla. Parlamentet uppmuntrar utvecklingen av partnerskap
mellan skola och företag, såsom varvad utbildning för lärlingar med stöd av Europeiska
alliansen för lärlingsutbildning.
4. Europaparlamentet uppmanar till ökat stöd och uppmuntran för innovativa små och
medelstora företag som inriktar sig på nya marknadsbehov och främjar miljövänlig
verksamhet.
5. Europaparlamentet noterar de viktiga nya tendenser som ökar effektiviteten vid
tillhandahållandet av tjänster till slutkunder och uppmuntrar till stöd för sådan utveckling,
inte minst inom ramen för den digitala inre marknaden. Parlamentet uppmanar till
ytterligare stöd för mindre detaljhandlare, eftersom dessa vanligtvis har svårare att hålla
jämna steg med teknikförändringarna.
6. Europaparlamentet konstaterar att svartarbete är en avgörande fråga inom detaljhandeln
och leder till stora sociala risker och låga inkomster för arbetstagare, vilka utestängs från
sjuk- och hälsovårdssystem och socialbidrag, och uppmanar till ett korrekt genomförande
av befintlig social- och arbetslagstiftning. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ
att föra en dialog med aktörer inom detaljhandeln inom ramen för den europeiska
plattformen för att bekämpa svartarbete, att bedöma konsekvenserna av den informella
ekonomin på arbetsvillkoren, samt att hitta ett sätt för EU att bekämpa den.
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