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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία και ο κλάδος των γεωργικών ειδών διατροφής 

αντιπροσωπεύουν το 6 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, 15 εκατομμύρια επιχειρήσεις και 46 

εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωγραφία, η τοπογραφία και η προσβασιμότητα των εδαφών 

(ιδίως στις ορεινές απόμακρες και εξόχως απόκεντρες περιοχές) έχουν ως αποτέλεσμα η 

απασχόληση και οι συνθήκες εργασίας στον γεωργικό τομέα να καθίστανται πιο 

δυσχερείς και επισφαλείς· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα εγγενή αυτά προβλήματα προστίθενται συγκυριακά στοιχεία, 

όπως οικονομική αστάθεια και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, τα οποία, όπως συμβαίνει 

σήμερα, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την θέση των εργαζομένων του αγροτικού 

τομέα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τάσεις γήρανσης και μείωσης του πληθυσμού είναι 

ιδιαίτερα έντονες στις αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση των τελευταίων ετών έχει συμβάλει στην όξυνση της 

κρίσης στον γεωργικό τομέα και έχει πλήξει την ικανότητα των αγροτών να επενδύουν 

και να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, επί ζημία του εκσυγχρονισμού, της 

καινοτομίας, της συμμετοχής των νέων στη γεωργία και της ανανέωσης των γενεών· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 

(ΚΓΠ) δεν έχουν ακόμη ευθυγραμμιστεί με τους στόχους αειφορίας της στρατηγικής της 

ΕΕ Ευρώπη 2020, δεδομένου ότι δεν επενδύεται σήμερα τουλάχιστον ένα ευρώ στα πέντε 

στη βιώσιμη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία, μέσω της προώθησης της 

καινοτομίας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται για να αντιμετωπίζει 

αντίξοες συνθήκες·  

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλικιακή διάρθρωση του γεωργικού τομέα αποτελεί αιτία 

ανησυχίας, δεδομένου ότι από το 2010 μόλις το 7,5 % των γεωργών είναι κάτω των 35 

ετών και σήμερα περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το διάστημα 2000-2012, χάθηκαν 4,8 εκατομμύρια θέσεις 

πλήρους απασχόλησης στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, εκ των οποίων το 70 %  ήταν στα 

νέα κράτη μέλη και ότι το 93 % των πληγέντων ήταν αυτοαπασχολούμενοι, και 

λαμβάνοντας, εν προκειμένω, υπόψη ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς ο 

αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία, δεδομένου ότι η παράνομη 

απασχόληση, ακριβώς λόγω του χαρακτήρα της, δεν περιλαμβάνεται στα διαθέσιμα 

στοιχεία1· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση στην απασχόληση στη γεωργία ή σε άλλους τομείς της αγοράς 

εργασίας και ότι το μισθολογικό χάσμα είναι μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλους τομείς, 

μολονότι οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη και την 

                                                 
1 Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Επιτροπής. Σχέδιο διαχείρισης 2014 (Ιούλιος) 
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κοινωνική διάρθρωση των αγροτικών περιοχών, ιδίως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές εργασίες συχνά εξαρτώνται από τις καιρικές 

συνθήκες και έχουν εποχιακούς περιορισμούς· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα ετήσια εισοδήματα των αγροτών στην ΕΕ έχουν 

παραμείνει στάσιμα ή έχουν μειωθεί κατά τα τελευταία 10 έτη, ενώ το κόστος παραγωγής 

αυξάνεται συνεχώς, οι δε μεγάλες επενδύσεις και οι οικονομικοί κίνδυνοι που 

απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων επιτείνουν 

την επισφάλεια, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του αριθμού των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και την επαπειλούμενη απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στις 

αγροτικές περιοχές· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γεωργικές δραστηριότητες από μέλη της οικογένειας του 

κατόχου της εκμετάλλευσης εκτελούνται συχνά χωρίς κοινωνική προστασία· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και οι συνθήκες 

διαβίωσης, έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι αυτές διαφέρουν σε 

μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής από την ΕΕ 

αυξάνονται διαρκώς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και 

αποτελούν βασικό μοχλό για την τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων· 

1. υπογραμμίζει ότι οι αγρότες και οι εργαζόμενοι στο γεωργικό τομέα είναι εκ των 

πραγμάτων περισσότερο εκτεθειμένοι σε μια σειρά από εξωτερικούς παράγοντες που 

καθιστούν επισφαλείς και αβέβαιες τις προοπτικές εργασίας, όπως η αστάθεια των τιμών 

και των γεωργικών αγορών και η έλλειψη ισορροπίας στον αγροδιατροφικό τομέα και ότι 

οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες έχουν επίσης δυσμενείς επιπτώσεις και 

αντικτύπους, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες και τις ορεινές περιοχές· φρονεί ότι η ύπαρξη 

τιμών παραγωγού που αποφέρουν κέρδος και καλύπτουν το κόστος παραγωγής είναι 

αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζονται μακροπρόθεσμα τα εισοδήματα 

των γεωργών· επισημαίνει ωστόσο ότι τα μέσα για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων 

και τη διαχείριση του κινδύνου και τα γεωργικά ταμεία αλληλοβοήθειας μπορούν να 

συμβάλουν ώστε οι απασχολούμενοι στη γεωργία να είναι λιγότερο ευάλωτοι και να 

ενισχυθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού με είδη διατροφής· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να εξετάσουν νέους 

καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης μιας ευπροσάρμοστης και ευέλικτης αγοράς εργασίας 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας αγροτικής οικονομίας· 

3. τονίζει ότι ένα σταθερό εισόδημα αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να μπορούν 

οι αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις· 

4. εφιστά την προσοχή στην ειδική περίπτωση των εποχιακών εργαζομένων που είναι 

ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης· αντιλαμβάνεται ως 

«εποχιακούς εργαζομένους» τους εργαζομένους που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας 

αορίστου ή ορισμένου χρόνου, η διάρκεια και η συνέχιση της οποίας εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από εποχιακούς παράγοντες, όπως οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, 
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οι επίσημες αργίες ή οι περίοδοι συγκομιδής·  

5. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και 

παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία ορίζει ένα ελάχιστο 

επίπεδο δικαιωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά της ως 

άνω οδηγίας και ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει έως τον Σεπτέμβριο του 2019 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της· 

6. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων των εποχιακών 

εργαζομένων καθώς και τη σχετική ενημέρωση και καλεί  τα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το 

κοινωνικό και το νομικό καθεστώς των εποχιακών εργαζομένων, να διασφαλίσουν 

συνθήκες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας στον τόπο εργασίας και να τους παράσχουν 

κοινωνική ασφάλιση, τηρώντας ταυτόχρονα το άρθρο 23 της οδηγίας 2014/36/ΕΕ με το 

οποίο διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους μέλους 

υποδοχής, όπως μεταξύ άλλων « ίση αμοιβή και ίση κοινωνική προστασία »· τονίζει την 

ανάγκη να παρέχεται σε όλους τους εποχιακούς εργαζομένους ευρεία ενημέρωση σχετικά 

με την απασχόληση και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων 

των συντάξεων, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης η εποχιακή εργασία που έχει 

παρασχεθεί σε άλλα κράτη μέλη· 

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες εργασίας 

στη γεωργία, ούτως ώστε να κατοχυρωθούν η ασφάλεια στον τόπο εργασίας, οι 

δυνατότητες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης καθώς και τα δικαιώματα των 

εργαζομένων· 

8. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τρόπους εξασφάλισης 

μακροχρόνιας απασχόλησης στους εποχιακούς εργαζομένους, όπως συμβάσεις 

πολλαπλής δραστηριότητας σε ολόκληρη την ΕΕ ή ακόμη τη σύναψη μιας ευρωπαϊκής 

συμφωνίας· 

9. καλεί την Επιτροπή να αποκλείει από τις επιδοτήσεις της ΚΓΠ και του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κάθε εργοδότη που έχει 

καταδικαστεί τελεσίδικα για παράβαση των κανόνων για την ασφάλεια των εργαζομένων 

ή για χρήση αδήλωτων εργαζομένων· 

10. σημειώνει τις καταγγελίες για κατάχρηση των δικαιωμάτων των διακινούμενων 

εργαζομένων από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που δρουν στην ΕΕ 

εκμεταλλευόμενες την ανεπαρκή διαφάνεια της αγοράς εργασίας· παροτρύνει τα κράτη 

μέλη να εντείνουν τους ελέγχους όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης των 

διακινούμενων εργαζομένων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει, από κοινού με τα κράτη 

μέλη, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εκμετάλλευσης των μεταναστών στον 

γεωργικό τομέα σε περιοχές όπου οι εργαζόμενοι σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

εργάζονται σχεδόν χωρίς αμοιβή και ζουν υπό άθλιες συνθήκες· τονίζει την ανάγκη να 

ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων επιθεωρήσεων 

και ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης για τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα και υπογραμμίζει ότι πρέπει να 

τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα και η εργατική νομοθεσία· 

11. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την έκταση των παράνομων καθεστώτων απασχόλησης 

στην ΕΕ μέσω της διενέργειας ερευνών και της κατάρτισης στατιστικών, ιδίως στις 
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περιφέρειες της Ευρώπης στις οποίες η αδήλωτη εργασία και η εκμετάλλευση της 

γεωργικής εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένες· 

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την τεχνική 

κατάρτιση των εποχιακών εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν ο σχετικά υψηλός κίνδυνος ατυχημάτων καθώς και η διαθρωτική και 

εποχιακή ανεργία, μεριμνώντας για τη συμμετοχή των οργανώσεων των παραγωγών στη 

διαδικασία αυτή, όσον αφορά τόσο την εκπόνηση και διάδοση των σχεδίων κατάρτισης 

και τη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζομένους, όσο και τη λήψη μέτρων για την 

ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, ούτως ώστε να αποτρέπεται μια τυχόν 

εκμετάλλευση των εργαζομένων· 

13. υπενθυμίζει ότι περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια γεωργοί είναι ηλικίας άνω των 65 

ετών και ότι οι αγρότες κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν μόνο το 6 % όσων 

διαχειρίζονται γεωργικές εκμεταλλεύσεις· διαπιστώνει ότι η πρόσβαση στην απασχόληση 

στην ύπαιθρο, σε γεωργικές και μη δραστηριότητες, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης 

μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους νέους και τις γυναίκες· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν με αποτελεσματικότητα την 

υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την εγκατάσταση των 

νέων γεωργών και να μεριμνήσουν ώστε τα κονδύλια για τους νέους γεωργούς και τα 

προγράμματα υποστήριξης για τις γυναίκες στην ύπαιθρο να διασφαλίζουν ποιοτικές 

θέσεις εργασίας με δίκαια εισοδήματα στη γεωργία και στα στάδια πριν και μετά τη 

γεωργική παραγωγή· 

14. υπενθυμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισχυρή ΚΓΠ, ικανή να βοηθήσει 

τους νέους γεωργούς να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην αγορά, να ενθαρρύνει 

την ανάληψη γεωργικής δραστηριότητας και να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη 

παραμονή των γεωργών στον κλάδο της γεωργίας· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στις 

αγροτικές υποδομές θα συμβάλουν στο να καταστεί η ύπαιθρος ελκυστικότερη, να 

αναπτυχθεί μια βιώσιμη τοπική οικονομία, να στραφούν οι εργαζόμενοι στη γεωργία και 

να αποτραπεί η μείωση του πληθυσμού· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με στόχο να δημιουργηθούν 

βιώσιμες θέσεις εργασίας στη γεωργία και να δοθεί ώθηση στην απασχόληση στις 

αγροτικές περιοχές· 

15. τονίζει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στις ΤΠΕ στις γεωργικές περιοχές, πράγμα το 

οποίο έχει τεράστια σημασία για τη διασύνδεση του αγροτικού πληθυσμού με τον κόσμο, 

για όσους αναζητούν εργασία, για όσους επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση 

και για όσους κατοικούν στις πιο απομονωμένες περιοχές της υπαίθρου· 

16. ζητεί μετ’ επιτάσεως να αντιμετωπιστεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στις αγροτικές 

περιοχές και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των γυναικών και η πρόσβασή τους σε 

έγγεια ιδιοκτησία· επισημαίνει ότι στις αγροτικές περιοχές το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 

των δύο φύλων είναι πλέον του 10 % υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιοχές· τονίζει ότι 

πρέπει να καταρτιστούν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την 

ιδιοκτησία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση των γυναικών στις αγροτικές 

περιοχές με στόχο να υπάρξει ενημέρωση και να διευκολυνθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ για τη γεωργία και την ύπαιθρο, 

σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης· 
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καλεί εξάλλου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ισότητα των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικού και 

ιδιωτικού βίου στις αγροτικές περιοχές, ιδίως όσον αφορά τα εισοδήματα, τα κοινωνικά 

και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την προώθηση νέων δεξιοτήτων και ευκαιριών για τις 

γυναίκες και με την άρση των εμποδίων όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε γεωργικές 

εργασίες, όπως άνιση πρόσβαση στη λήψη δανείων, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και 

άλλους σημαντικούς πόρους όπως η γη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να μην συγχέονται σε 

καμία περίπτωση η επισφαλής εργασία και η οικογενειακή εργασία, υπενθυμίζοντας ότι οι 

οικογενειακές εκμεταλλεύσεις αντιπροσωπεύουν το 85 % περίπου των εκμεταλλεύσεων 

στην Ευρώπη και το 68 % της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής επιφάνειας, εξ ου 

και η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αυτό το είδος 

εργασίας να αποκτήσει δικό του καθεστώς, δικαιώματα και υποχρεώσεις· τονίζει ότι, στις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές, η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως σε 

καιρούς οικονομικής συρρίκνωσης, υπονομεύεται από την έλλειψη διασυνδεσιμότητας 

και, δεδομένης της σημασίας της γεωργίας στις εν λόγω περιοχές, θεωρεί ότι οι πόροι της 

ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσουν να εισάγουν θετικές διακρίσεις υπέρ των εν λόγω 

περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερου περιορισμούς που αναγνωρίζονται από τη 

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολλαπλασιαστικού 

αποτελέσματος των κονδυλίων αυτών στην προώθηση άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, 

όπως η γεωργική βιομηχανία, ο τουρισμός, η διατήρηση της φύσης, η παραγωγή 

ενέργειας και η κυκλική οικονομία, και δη κατά τρόπο συμπληρωματικό προς την 

πολυταμειακή στρατηγική για μεγαλύτερη συνοχή και ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη· 

17. τονίζει την ανάγκη να εκχωρηθεί ένα τμήμα των πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Συνοχής στις μειονεκτούσες περιοχές, όπως οι ορεινές και οι εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η με δίκαιο τρόπο δημιουργία, διατήρηση και 

ανάπτυξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και αμοιβής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

18. καλεί τον κλάδο να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την καινοτομία 

προκειμένου να αναπτυχθεί μια γεωργία ακριβείας που θα είναι προσβάσιμη σε όλους, 

ώστε να ενδυναμωθούν τα άτομα με αναπηρία, να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και 

να διευρυνθούν οι ειδικές δεξιότητες και οι ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές 

κοινότητες· 

19. καλεί όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν στους νέους σε ηλικία γεωργούς 

μακροπρόθεσμες προοπτικές προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της 

εγκατάλειψης της υπαίθρου, να θέσουν σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική 

ανανέωσης των γενεών και, προς τούτο, να αξιοποιήσουν πλήρως όλες τις ευκαιρίες που 

υφίστανται στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ για την υποστήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών 

και την εγκατάσταση νέων γεωργών, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα βοήθειας στο 

πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα για τους νέους σε ηλικία γεωργούς, και 

επίσης να βοηθήσουν να εισέλθουν στον κλάδο νέοι γεωργοί ηλικίας άνω των 40 ετών· 

20. καλεί την Επιτροπή να συγκεκριμενοποιήσει τις συστάσεις της έκθεσης Andrieu («Πώς 

μπορεί η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές;») που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις 27 Οκτωβρίου 2016, ειδικότερα με την προώθηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχουν τα κονδύλια του ΕΓTAA προκειμένου να αναπτυχθεί μια 

γνήσια κοινωνική οικονομία και μια ανθούσα οικονομία της αγοράς στην ύπαιθρο· 
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21. ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει περαιτέρω τις πιθανές νέες συνέργειες μεταξύ του 

ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ιδίως του 

ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), ώστε να 

λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες για επενδύσεις υπέρ της βελτίωσης 

των συνθηκών εργασίας και για την καταπολέμηση της επισφαλούς απασχόλησης· 

22. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν, εφόσον απαιτείται, τον ρόλο των 

κοινωνικών εταίρων και των οργανισμών κοινωνικής προστασίας και να παρέχουν 

αποτελεσματικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων επιθεωρήσεων και 

ελέγχων, στην ύπαιθρο με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και την 

ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην εργασία, προκειμένου να ενισχυθεί με 

τον τρόπο αυτό η ένταξη όλων των εργαζομένων στη γεωργία, ιδίως των νέων, των 

γυναικών και των διακινούμενων εργαζομένων, ακόμη – και προπαντός – σε περίπτωση 

εποχιακής δραστηριότητας· 

23. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει απλουστευμένες διοικητικές απαιτήσεις και να 

μειώσει τη γραφειοκρατία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, της φορολόγησης και 

της απασχόλησης, και καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν τα μέτρα αυτά σε εφαρμογή, ώστε 

οι διαδικασίες πρόσληψης να καταστούν λιγότερο πολύπλοκες και υπερβολικές· καλεί 

ταυτόχρονα τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σωστά τις εν λόγω απλουστεύσεις, για να 

μειωθεί η πολυπλοκότητα και η έκταση των κανονιστικών ρυθμίσεων· 

24. διαπιστώνει την τακτική, επαναλαμβανόμενη και σωρευτική έκθεση των γεωργών και των 

εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα, λόγω της δραστηριότητάς τους, σε μείγματα 

επικίνδυνων ουσιών, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι προκαλούν συγκεκριμένες 

ασθένειες που οδηγούν ενδεχομένως σε προβλήματα αναπαραγωγής και σε 

καρκινογένεση· επισημαίνει εξάλλου ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ενημέρωση για 

τους κινδύνους που συνδέονται με τις ουσίες αυτές, να παρασχεθεί εκπαίδευση για τον 

χειρισμό, τη χρήση και την αποθήκευσή τους και να μειωθεί ο κίνδυνος της έκθεσης, 

ταυτόχρονα δε να ληφθεί μέριμνα ώστε να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν δεόντως τα 

μέτρα που αποσκοπούν να περιορίσουν την έκθεση αυτή· 

25. υπενθυμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισχυρή ΚΓΠ, ικανή να βοηθήσει 

τους νέους γεωργούς να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά, αλλά και να 

δημιουργήσει συνθήκες διαβίωσης που θα ευνοούν μακροπρόθεσμα την παραμονή τους 

στον κλάδο της γεωργίας. 
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