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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Beskæftigelse 

og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at landbruget og landbrugsfødevareindustrien tegner sig for 6 % af BNP i 

EU, 15 millioner virksomheder og 46 millioner arbejdspladser; 

B. der henviser til, at landbrugsarealernes geografi, topografi og adgangsforhold, især på øer, 

i bjergegne og fjerntliggende områder samt regionerne i den yderste periferi, nødvendigvis 

gør landbruget til en sektor, hvor arbejds- og ansættelsesvilkårene er en større udfordring 

og er mere usikre; 

C. der henviser til, at der til disse uforanderlige strukturelle elementer kommer kortsigtede 

elementer såsom økonomisk usikkerhed og uforudsigeligt vejr, der, som det kan ses i dag, 

gør situationen så meget desto mere skrøbelig for arbejdstagerne i landbrugssektoren, 

hvilket fører til et fald i antallet af landbrugere og små familielandbrug; og der henviser 

til, at en aldrende befolkning og affolkning er tendenser, som er særligt udtalte i 

landdistrikterne i EU; 

D. der henviser til, at de seneste års krise har bidraget til at forværre krisen i 

landbrugssektoren og har påvirket landbrugernes evne til at investere og skabe 

beskæftigelse til skade for modernisering, innovation, inddragelse af unge mennesker i 

landbrug og generationsskifte; der henviser til, at investeringerne inden for rammerne af 

den fælles landbrugspolitik endnu ikke er i overensstemmelse med EU's Europa 2020-mål 

for bæredygtighed, eftersom der endnu ikke investeres mindst én euro ud af fem i 

bæredygtigt landbrug; der henviser til, at landbruget skal have mulighed for at tilpasse sig 

til at tage udfordrende omstændigheder op ved at fremme innovation;  

E. der henviser til, at aldersstrukturen i landbrugssektoren giver anledning til bekymring, 

eftersom der siden 2010 kun har været 7,5 % af landbrugerne, der er under 35 år, og mere 

end 4,5 millioner af dem, der driver landbrug nu, er over 65 år gamle; der henviser til, at 

der i perioden 2000-2012 forsvandt 4,8 millioner fuldtidsjobs i EU's landbrugssektor, 

hvoraf 70 % forsvandt i de nye medlemsstater, og 93 % var jobs som selvstændig 

erhvervsdrivende, og der i denne forbindelse også henviser til, at det er vanskeligt at 

vurdere antallet af personer, der er ansat i landbruget, præcist, fordi ulovlig ansættelse i 

sagens natur ikke er medtaget i de til rådighed værende data1; 

F. der henviser til, at kvinder i landdistrikter i mange medlemsstater har begrænset adgang til 

beskæftigelse inden for landbruget eller andre dele af arbejdsmarkedet og oplever et større 

løngab end i andre områder, men at de ikke desto mindre spiller en yderst vigtig rolle for 

udviklingen af og den sociale sammenhængskraft i landdistrikterne, især på 

landbrugsbedrifter; 

G. der henviser til, at arbejde i landbruget ofte er afhængigt af vejr og sæson; 

                                                 
1 Europa-Kommissionen – Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. 2014 Management 

Plan (juli). 
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H. der henviser til, at EU-landbrugernes gennemsnitlige årsindkomster er stagneret eller 

endda faldet i løbet af de sidste ti år, mens produktionsomkostningerne er steget konstant, 

og at store investeringer og de økonomiske risici, der er nødvendige for at holde 

landbrugsbedrifterne kørende, bringer landbrugerne i en mere og mere usikker situation, 

hvilket har resulteret i en betydelig nedgang i antallet af bedrifter og en trussel om tab af 

mange arbejdspladser i landdistrikterne; 

I. der henviser til, at mange landbrugsaktiviteter udføres af medhjælpende 

familiemedlemmer, ofte uden social beskyttelse; 

J. der henviser til, at de sociale og økonomiske vilkår og levevilkårene har ændret sig 

markant i de seneste år, og til, at der er store forskelle hvad det angår både mellem 

medlemsstaterne og inden for disse; 

K. der henviser til, at EU's landbrugsfødevareeksportsektor vokser støt og spiller en central 

rolle som drivkraft bag det økonomiske opsving og, som følge af antallet af nyetablerede 

virksomheder, også for jobskabelse; 

1. understreger, at landbrugerne og arbejdstagerne i landbruget i kraft af deres erhverv i 

større udstrækning er underlagt en række eksterne faktorer, som gør 

beskæftigelsesperspektiverne usikre og prekære, f.eks. pris- og markedsudsving og 

ubalancer i fødevarekæden, og at uforudsigelige vejrforhold også har alvorlige 

konsekvenser og virkninger, navnlig for regionerne i den yderste periferi og bjergregioner; 

mener, at indtægtsgivende afsætningspriser til landbrugerne, der dækker 

produktionsomkostninger, er en grundlæggende forudsætning for, at landbrugerne sikres 

indkomster i det lange løb; mener ikke desto mindre, at indkomststabiliserings- og 

risikostyringsværktøjer og gensidige fonde inden for landbruget vil kunne bidrage til at 

gøre landbrugsarbejdere mindre sårbare såvel som til at styrke landbrugernes position i 

fødevareforsyningskæden; 

2. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis og overveje nye innovative 

måder at udvikle et tilpasningsdygtigt og fleksibelt arbejdsmarked på for at imødekomme 

udfordringerne i en landdistriktsøkonomi; 

3. understreger, at en stabil indkomst er af afgørende betydning, hvis landbrugere skal opnå 

adgang til lån; 

4. gør opmærksom på sæsonarbejderne som en specifik gruppe, der er særligt udsat for 

usikkerhed; mener, at der ved sæsonarbejdere skal forstås arbejdstagere, der har indgået 

en ansættelseskontrakt på ubestemt eller bestemt tid, hvis løbetid og forlængelse afhænger 

stærkt af sæsonbestemte faktorer, f.eks. vejrets skiften, officielle helligdage og/eller 

hvornår høsten falder;  

5. minder om, at der i direktiv 2014/36/EU om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres 

indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere er fastsat en 

minimumsstandard for rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at det 

gennemføres korrekt, og anmoder Kommissionen om at fremlægge en fremskridtsrapport 

om gennemførelsen af dette direktiv senest i september 2019; 

6. opfordrer Kommissionen til at fremme og skabe opmærksomhed om beskyttelse af 
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sæsonarbejderes rettigheder og medlemsstaterne til at vedtage regler for sæsonarbejderes 

sociale og retlige status for at sikre dem hygiejne, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 

og dækning under en social sikringsordning under overholdelse af artikel 23 i direktiv 

2014/36/EU, hvorved de sikres ligebehandling i forhold til værtsmedlemsstatens 

statsborgere, herunder lige løn og lige social beskyttelse; fremhæver behovet for at give 

alle sæsonarbejdere omfattende oplysninger om arbejds- og socialsikringsrettigheder, 

herunder pensioner, også under hensyntagen til den grænseoverskridende dimension af 

sæsonarbejde; 

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at definere minimumsarbejdsvilkår inden 

for landbruget for at sikre sikkerhed på arbejdspladsen, grund- og 

videreuddannelsesmuligheder samt arbejdstagerrettigheder; 

8. tilskynder Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at undersøge mulighederne 

for ordninger, hvorved sæsonarbejdere får langtidsbeskæftigelse, f.eks. indførelse af 

fleraktivitetskontrakter overalt i EU, eller endda af en europæisk kontrakt; 

9. opfordrer Kommissionen til at udelukke enhver arbejdsgiver, der er blevet dømt for at 

overtræde bestemmelserne om arbejdstagernes sikkerhed eller benytte sig af sort arbejde, 

fra at modtage støtte under den fælles landbrugspolitik og fra Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL); 

10. henleder opmærksomheden på beretninger om misbrug af vandrende arbejdstageres 

rettigheder fra organiserede kriminelle gruppers side, der opererer i hele EU og udnytter 

utilstrækkelig gennemsigtighed på jobmarkedet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne 

til at øge deres tilsyn med vandrende arbejdstageres beskæftigelsesvilkår; tilskynder 

Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at gøre noget ved tilfældene af 

udnyttelse af indvandrere i landbrugssektoren i de regioner, hvor landbrugsarbejdere 

arbejder for næsten ingen penge og bor under kummerlige forhold; fremhæver behovet for 

at træffe effektive foranstaltninger, herunder målrettede inspektioner og kontroller, for at 

sikre, at landbrugsarbejdere har anstændige arbejds- og levevilkår, og understreger 

behovet for at sikre, at arbejdstagerrettigheder og arbejdsretten overholdes; 

11. tilskynder Kommissionen til at måle omfanget af ulovlige arbejdsnetværk i EU ved at 

gennemføre undersøgelser og samle statistikker, især i de dele af EU, hvor sort arbejde og 

udnyttelse af landbrugsarbejdere er mest udbredt; 

12. tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at øge støtten til teknisk uddannelse af 

sæsonarbejdere i landbruget for at gøre noget ved den forholdsmæssig høje ulykkesrisiko 

og den strukturelle og sæsonbetingede arbejdsløshed, og til samtidig at inddrage 

producentorganisationer i denne proces for så vidt angår både udformning af 

undervisningsplaner og formidling og skabelse af incitamenter for arbejderne, såvel som 

til at øge støtten til at styrke indsatsen for at forbedre arbejdernes bevidsthed om deres 

rettigheder for således at afværge den mulige udnyttelse af arbejdstagere; 

13. påpeger, at mere end 4,5 millioner landbrugere er over 65, og at landbrugere under 35 kun 

tegner sig for 6 % af lederne af landbrugsbedrifter; bemærker, at det for unge mennesker 

og for kvinder er særligt problematisk at finde arbejde i landdistrikterne inden for såvel 

som uden for landbruget eller at starte sin egen landbrugsbedrift; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til effektivt at fremme udnyttelsen af de foranstaltninger under den 
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fælles landbrugspolitik, som hjælper unge landbrugere med at etablere sig, og til at sikre, 

at midlerne til unge landbrugere og støtteprogrammerne for kvinder i landdistrikter sikrer 

anstændig beskæftigelse af god kvalitet og med en rimelig indkomst i landbruget og i de 

dertil knyttede sektorer; 

14. minder også om, at det er vigtigt med en stærk fælles landbrugspolitik, der kan hjælpe 

unge landbrugere til at spille en sikker rolle på markedet, fremme tilgangen til 

landbrugserhvervet og sikre, at landbrugerne forbliver i landbruget på lang sigt; påpeger, 

at investering i infrastruktur i landdistrikterne vil bidrage til at gøre de landlige omgivelser 

mere attraktive, udvikle den lokale økonomi på en bæredygtig måde samt tiltrække 

arbejdskraft til landbruget og undgå affolkning; tilskynder medlemsstaterne til at gøre 

hensigtsmæssig brug af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) til at 

skabe bæredygtige jobs inden for landbruget med det formål at stimulere beskæftigelsen i 

landdistrikter; 

15. understreger, at det er vigtigt at investere i IKT i landdistrikter, og at IKT er afgørende for 

at holde samfundene i landdistrikterne forbundne med den globale verden, afgørende for 

de personer, som er arbejdssøgende, afgørende for dem, der ønsker at starte egen 

virksomhed, og afgørende for dem, der bor i de mest isolerede dele af vores landdistrikter; 

16. opfordrer indtrængende til, at der gøres noget for at bekæmpe kønsforskellene i 

landdistrikterne og forbedre situationen for kvinders beskæftigelse, f.eks. kvinders 

arbejdsvilkår og deres adgang til jord; påpeger, at den kønsbestemte lønforskel er mere 

end 10 % større i landdistrikter end andre steder; understreger behovet for ajourførte 

statistikker om ejerskab til landbrug og kvinders beskæftigelse i landdistrikter med 

henblik på at informere om og fremme ligestillingsaspektet i EU's landbrugspolitik og 

landdistriktspolitik i overensstemmelse med princippet om ligestilling og 

ikkeforskelsbehandling; opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at 

lette kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet og muligheden for at forene arbejdsliv og 

privatliv i landdistrikterne, navnlig hvad angår lønninger, sociale rettigheder og 

pensionsrettigheder, fremme af nye kvalifikationer og tilvejebringelse af muligheder for 

kvinder, og ved at fjerne hindringer for deres deltagelse i beskæftigelsen inden for 

landbruget, herunder ulige adgang til lån, teknisk udstyr og andre vigtige ressourcer såsom 

jord; fremhæver, at det er vigtigt aldrig at forveksle familiearbejde med usikkert arbejde, 

og minder i den forbindelse om, at familielandbrug tegner sig for omkring 85 % af alle 

landbrug i Europa og for 68 % af det samlede udnyttede landbrugsareal, hvilket betyder, 

at det er vigtigt at etablere en lovramme for denne type arbejde på europæisk plan, med 

dets egen status og dets egne rettigheder og forpligtelser; påpeger, at i regionerne i den 

yderste periferi vanskeliggøres søgningen efter beskæftigelsesløsninger, især i 

økonomiske nedgangstider, af manglen på indbyrdes sammenkobling, og mener i 

betragtning af landbrugets betydning i disse regioner, at der hvad angår midlerne fra den 

fælles landbrugspolitik fortsat bør ske positiv forskelsbehandling af disse regioner, der jo 

oplever særlige begrænsninger som anerkendt i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, i betragtning af disse midlers multiplikatoreffekt med hensyn til at 

fremme andre beslægtede aktiviteter såsom agroindustri, turisme, naturbevaring, 

energiproduktion og den cirkulære økonomi på en måde, som supplerer 

flerfondsstrategien med mere samhørighed og en mere afbalanceret territorial udvikling til 

følge; 
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17. fremhæver behovet for, at en del af EU's samhørighedsmidler afsættes til ugunstigt 

stillede regioner, f.eks. bjergegne og regionerne i den yderste periferi, for således at sikre 

fair skabelse, opretholdelse og udvikling af anstændige arbejdsvilkår og lønninger i alle 

regioner i EU; 

18. opfordrer sektoren til at udnytte alle de muligheder, som innovation giver, for at udvikle 

præcisionslandbrugsdrift, der er tilgængelig for alle, og derigennem give mennesker med 

handicap nye muligheder, fremme ligestillingen mellem kønnene og udvide 

kvalifikationsgrundlaget og beskæftigelsesmulighederne i samfundene i landdistrikterne; 

19. tilskynder alle medlemsstater til at sikre unge landbrugere langsigtede 

fremtidsperspektiver for at gøre noget ved problemet med affolkning af landdistrikterne, 

til at gennemføre en omfattende strategi for generationsskifte og til med det for øje at 

udnytte de muligheder til fulde, der er til rådighed inden for den nye fælles 

landbrugspolitik til at støtte unge landbrugere og nytilkomne landbrugere, især for så vidt 

angår hjælpeforanstaltningerne for unge landbrugere under den første og den anden søjle, 

og også til at hjælpe nytilkomne landbrugere, der er over 40 år gamle, med at etablere sig 

inden for landbrugsdrift; 

20. tilskynder Kommissionen til at udmønte henstillingerne fra Andrieus betænkning 

("Hvordan kan den fælles landbrugspolitik bidrage til jobskabelse i landdistrikterne?"), 

der blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 27. oktober 2016, i konkrete tiltag, og især 

fremme og maksimere udnyttelsen af alle midler fra ELFUL i bestræbelserne på at udvikle 

en reel social økonomi og en blomstrende markedsøkonomi i landdistrikterne; 

21. opfordrer Kommissionen til at udnytte eventuelle nye synergier mellem EFSI og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), især ELFUL og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond (EHFF), med henblik på at øge investeringer, hvis sigte er at forbedre 

arbejdsvilkår og bekæmpe usikker ansættelse; 

22. opfordrer medlemsstaterne til fortsat at styrke arbejdsmarkedets parters og de sociale 

sikringsorganers rolle, når det er nødvendigt, og til at tilvejebringe effektive instrumenter, 

herunder passende tilsyn og kontrol, i landdistrikterne til bekæmpelse af sort arbejde og 

styrkelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med det formål således at fremme 

integration af alle typer arbejdstagere i landbruget, især unge, kvinder og vandrende 

arbejdstagere, også – og i særdeleshed – dem, der er beskæftiget med sæsonarbejde; 

23. opfordrer Kommissionen til at tilskynde til og medlemsstaterne til at implementere 

forenklede administrative krav, og til at mindske bureaukratiet i forbindelse med social 

sikring, beskatning og beskæftigelse, hvilket gør ansættelsesproceduren mindre kompleks 

og mindre belastet af dobbeltarbejde; opfordrer samtidig medlemsstaterne til at 

implementere en sådan forenkling korrekt med henblik på at mindske 

reguleringskompleksiteten og -omfanget; 

24. gør opmærksom på den regelmæssige, gentagne og kumulative erhvervsmæssige 

eksponering af landbrugere og arbejdstagere i landbrugsfødevaresektoren for cocktails af 

farlige stoffer, som mistænkes for at forårsage bestemte sygdomme, der kan føre til 

reproduktionsforstyrrelser og have kræftfremkaldende virkninger; gør desuden 

opmærksom på, at det er vigtigt at øge bevidstheden om de risici, der er forbundet med 

disse stoffer, og at tilbyde uddannelse i håndtering, anvendelse og opbevaring heraf og 
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mindskelse af risikoen for eksponering, samtidig med at det sikres, at foranstaltninger til 

at begrænse eksponering gennemføres og kontrolleres på tilstrækkelig vis; 

25. minder også om, at det er vigtigt med en stærk fælles landbrugspolitik, der kan hjælpe 

unge landbrugere til at spille en større rolle på markedet og også kan skabe levevilkår, der 

tilskynder dem til at blive i landbruget på lang sigt. 
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