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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et põllumajandus ja põllumajanduslik toidutööstus annavad 15 miljoni 

ettevõtte ja 46 miljoni töökohaga kokku 6 % Euroopa Liidu SKPst; 

B. arvestades, et geograafia, topograafia ja maa kättesaadavus eelkõige saarte-, mägi- ja 

äärepoolseimates piirkondades muudavad tööhõive ja -tingimused põllumajandussektoris 

vääramatult keerulisemaks ja ebakindlamaks; 

C. arvestades, et neile struktuurilistele teguritele lisanduvad konjunktuursed elemendid – 

näiteks muutlikud kliima- ja majandustingimused –, mis muudavad 

põllumajandusvaldkonna töötajate olukorra veelgi haavatavamaks, põhjustades 

põllumajandustootjate ja väikeste põllumajanduslike pereettevõtete arvu vähenemist, ning 

arvestades, et rahvastiku vananemine ja rahvaarvu vähenemine on suundumus, mis on eriti 

selgelt nähtav ELi maapiirkondades; 

D. arvestades, et viimaste aastate majanduskriis on kaasa aidanud kriisi süvenemisele 

põllumajandussektoris ja mõjutatud põllumajandustootjate võimet investeerida ja luua 

töökohti, mis pärsib moderniseerimist, innovatsiooni, noorte kaasamist 

põllumajandustootmisse ja põlvkondade vahetumist; arvestades, et ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) investeering ei ole veel kooskõlas ELi strateegia „Euroopa 

2020“ säästva arengu eesmärkidega, kuna sellega ei ole siiani investeeritud ühte eurot 

viiest säästvasse põllumajandusse; arvestades, et põllumajandusel tuleb võimaldada 

kohaneda keeruliste olukordadega, soodustades innovatsiooni;  

E. arvestades, et vanuseline struktuur põllumajanduses on murettekitav, kui arvestada, et 

alates 2010. aastast on ainult 7,5 % põllumajandustootjatest alla 35-aastased ning et üle 

4,5 miljoni neist on nüüd üle 65 aasta vanused; arvestades, et ajavahemikul 2000–2012 

kadus ELi põllumajandustööstusest 4,8 miljonit täistööajaga töökohta, millest 70 % oli 

uutes liikmesriikides ja 93 % oli seotud töötamisega füüsilisest isikust ettevõtjana, ja 

arvestades, et seetõttu on keeruline täpselt hinnata põllumajanduses töötavate inimeste 

arvu, sest „ebaseadusliku“ töö olemuse tõttu ei ole seda puudutavad andmed 

kättesaadavad1; 

F. arvestades, et paljudes liikmesriikides on maapiirkondades elavate naiste juurdepääs 

töökohtadele põllumajandussektoris või muudes tööturu sektorites piiratud ning nad 

kogevad nendes sektorites suuremat palgalõhet kui muudes valdkondades, kuid nad 

täidavad sellele vaatamata maapiirkondade, eelkõige põllumajandusettevõtete arengus ja 

sotsiaalses struktuuris äärmiselt olulist rolli; 

G. arvestades, et põllumajanduslik töö on sageli ilmastikust sõltuv ja hooajaline; 

H. arvestades, et ELi põllumajandustootjate keskmine sissetulek on püsinud viimase 10 aasta 

jooksul muutumatuna või isegi langenud, samal ajal kui tootmiskulud on suurenenud ning 

                                                 
1 Euroopa Komisjon – põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat. 2014. aasta juhtimiskava (juuli). 
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suured investeeringud ja finantsriskid, mis on vajalikud nende põllumajandusettevõtete 

käimashoidmiseks, on pannud nad on üha ebakindlamasse olukorda, mis on toonud kaasa 

põllumajandusettevõtete arvu järsu vähenemise ja paljude töökohtade ohtusattumise 

maapiirkondades; 

I. arvestades, et paljusid põllumajanduslikke tegevusi viiakse ellu pereliikmete abistamiseks, 

sageli ilma sotsiaalse kaitseta; 

J. arvestades, et sotsiaalne ja majanduslik olukord ning elutingimused on viimastel aastatel 

oluliselt muutunud ja et selles osas valitsevad liikmesriikide vahel ja sees suured 

erinevused; 

K. arvestades, et ELi põllumajandustoodete ekspordisektor kasvab pidevalt ning täidab 

olulist rolli majanduse elavdamises ning selle tulemusena uute ettevõtete asutamises ning 

töökohtade loomises; 

1. rõhutab, et põllumajandustootjad ja -töötajad seisavad oma eriala olemuse tõttu silmitsi 

suure hulga väliste teguritega, mis muudavad tööga seotud väljavaated ebakindlateks ja 

piiratuks, näiteks hindade ja põllumajandusturgude volatiilsus või toidutarneahela 

tasakaalustamatus, ning et muutlikel ilmastikuoludel on tugev mõju ja tagajärjed eelkõige 

äärepoolseimatele ja mägipiirkondadele; on seisukohal, et tootmiskulusid katvad 

tulutoovad tootjahinnad on esmatähtsad põllumajandustootjate sissetulekute 

kindlustamiseks pikas perspektiivis; on siiski seisukohal, et sissetulekute stabiliseerimise 

ja riskijuhtimisvahendeid ning põllumajanduslikud investeerimisfondid võivad aidata 

muuta põllumajandustöötajad vähem haavatavaks, samuti tugevdada 

põllumajandustootjate positsiooni toiduainete tarneahelas; 

2. palub liikmesriikidel vahetada parimaid tavasid ja kaaluda uusi uuenduslikke viise 

kohanduva ja paindliku tööturu väljatöötamiseks, et leida lahendused maamajanduse 

probleemidele; 

3. rõhutab, et stabiilne sissetulek on oluline, et põllumajandustootjad saaksid juurdepääsu 

laenudele; 

4. juhib tähelepanu hooajatöötajate erijuhtumile, kuna nende töötingimused on eriti 

ebakindlad; käsitleb hooajatöötajatena töötajaid, kes on sõlminud tähtajatu või tähtajalise 

töölepingu, mille kestus ja pikendamine sõltuvad väga tugevalt hooajalistest teguritest, 

näiteks ilmastikutingimustest, riigipühadest ja/või saagikogumisajast;  

5. tuletab meelde, et direktiivis 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena 

riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta kehtestatakse õiguste miinimumnõuded; 

kutsub liikmesriike üles tagama selle nõuetekohase rakendamise ja palub komisjonil 

esitada eduaruande selle rakendamise kohta 2019. aasta septembriks; 

6. kutsub komisjoni üles edendama ja suurendama teadlikkust hooajatöötajate õigustest ning 

kutsub liikmesriike üles reguleerima hooajatööliste sotsiaalset ja õiguslikku positsiooni, et 

kaitsta nende hügieeni-, töötervishoiu ja tööohutuse tingimusi ning tagama neile 

sotsiaalkindlustuse, järgides direktiivi 2014/36/EL artiklit 23, millega tagatakse võrdne 

kohtlemine vastuvõtva liikmesriigi kodanikega, sealhulgas „võrdne tasu ja võrdne 

sotsiaalne kaitse“; rõhutab vajadust anda kõigile hooajatöötajatele põhjalikku teavet 
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tööhõive ja sotsiaalkindlustuse õiguste, sealhulgas pensionite kohta, võttes samuti arvesse 

hooajatöö piiriülest mõõdet; 

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles määrama kindlaks minimaalsed töötingimused 

põllumajanduses, et tagada tööohutus, koolitus ja täiendõppe võimalused ning töötajate 

õigused; 

8. kutsub komisjoni koos liikmesriikidega üles uurima kavu, mis võimaldaksid anda 

hooajatöötajatele pikaajalised töökohad, näiteks mitmete töökohustuste lepingu 

rakendamine kogu ELis või isegi Euroopa kokkuleppe rakendamine; 

9. palub komisjonil jätta ÜPP ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 

toetusest ilma iga tööandja, kes on mõistetud süüdi töötajate ohutusnõuete rikkumises või 

deklareerimata töötajate kasutamises; 

10. võtab teadmiseks teadaolevad juhtumid võõrtöötajate õiguste kuritarvitamise kohta ELis 

tegutsevate organiseeritud kuritegelike rühmituste poolt, kes kasutavad ära tööturu 

ebapiisavat läbipaistvust; nõuab tungivalt, et liikmesriigid suurendaksid järelevalvet 

võõrtöötajate töötingimuste üle; palub komisjonil koos liikmesriikidega tegeleda 

sisserännanute ärakasutamise juhtumitega nende piirkondade põllumajandussektoris, kus 

töötajad ei saa oma töö eest peaaegu mitte mingisugust tasu ja elavad kahetsusväärsetes 

tingimustes; rõhutab vajadust võtta tõhusaid meetmeid, sealhulgas viia läbi 

inspekteerimisi ja kontrolle, et tagada põllumajandusettevõtete töötajate inimväärsed töö- 

ja elutingimused ning rõhutab vajadust tagada tööalaste õiguste ja tööõiguse järgimine; 

11. palub komisjonil hinnata ebaseadusliku töötamise võrgustike ulatust ELis, viies läbi 

uurimisi ja koostades statistikat, eelkõige ELi piirkondades, kus deklareerimata töö ja 

põllumajandusettevõtete tööjõu ärakasutamine on kõige enam levinud; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama toetust põllumajandusettevõtete 

hooajatöötajatele pakutavale tehnilisele koolitusele, et käsitleda suhteliselt suurt õnnetuste 

ohtu ning struktuurilist ja hooajalist tööpuudust, kaasates sellesse protsessi 

tootjaorganisatsioone, seda nii seoses koolituskavade koostamise ja levitamisega ning 

töötajate stiimulitega, kui ka meetmetega, et suurendada töötajate teadlikkust nende 

õigustest, hoides sellega ära võimaliku töötajate ekspluateerimise; 

13. juhib tähelepanu, et 4,5 miljonit põllumajandustootjat on üle 65 aasta vanused ja alla 35-

aastastest põllumajandustootjatest on ainult 6 % ettevõtete eest vastutavad isikud; märgib, 

et noortel ja naistel on eriti keeruline leida tööd maapiirkondades ja väljaspool 

põllumajandussektorit või luua oma põllumajandusettevõtet; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tõhusalt ergutada meetmete ÜPP raames ette nähtud meetmete 

rakendamist, et aidata noortel põllumajandustootjatel tegevust alustada ja tagada, et noorte 

põllumajandustootjate rahastamisega ja maapiirkondade naistele suunatud 

toetusprogrammidega tagatakse põllumajandussektoris ning sellele tootmisahelas 

eelnevates ja järgnevates sektorites õiglase palgaga inimväärsed töökohad; 

14. tuletab meelde, kui oluline on tugev ÜPP, mis suudab aidata noori põllumajandustootjaid 

täita suuremat rolli turul ja luua ka soodsaid elutingimusi, mis aitaksid neil jääda pikas 

perspektiivis põllumajandusse; juhib tähelepanu sellele, et investeeringud maapiirkondade 

infrastruktuuri aitavad suurendada maapiirkondade atraktiivsust, edendada jätkusuutlikult 
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kohalikku majandust ning meelitada töötajaid põllumajandussektorisse ja vältida 

rahvastikukadu; kutsub liikmesriike üles kasutama sihipäraselt Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fondi (EFSI) sihipäraselt jätkusuutlike töökohtade loomiseks 

põllumajanduses, et stimuleerida tööhõivet maapiirkondades; 

15. toonitab, kui oluline on investeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse 

maapiirkondades, mis on oluline Euroopa maakogukondade ühendamiseks muu 

maailmaga, oluline nende jaoks, kes otsivad tööd, oluline nende jaoks, kes soovivad 

alustada ettevõtlusega, ja oluline nende jaoks, kes elavad meie maakogukondade kõige 

isoleeritumates osades; 

16. nõuab tungivalt meetmete võtmist selleks, et vähendada soolist ebavõrdsust 

maapiirkondades ja parandada naiste olukorda tööturul, näiteks naiste töötingimusi ja 

ligipääsu maakasutusele; juhib tähelepanu sellele, et sooline palgalõhe on 

maapiirkondades 10 % suurem kui mujal; rõhutab, et vaja on ajakohast statistikat, mis 

käsitleb põllumajandusomandit ja naiste tööhõivet maapiirkondades, et teavitada soolise 

võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest ELi põllumajandus- ja maaelu arengu poliitikas 

kooskõlas võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõttega, ning seda soodustada; 

kutsub lisaks komisjoni ja liikmesriike üles soodustama naiste ja meeste võrdõiguslikkust 

tööturul ning töö- ja eraelu tasakaalu maapiirkondades, eriti seoses sissetulekutega, 

sotsiaal- ja pensioniõigustega, uute oskuste edendamise ja võimaluste pakkumisega naiste 

jaoks, ning kaotama piirangud naiste töötamiselt põllumajandussektoris, näiteks ebavõrdse 

juurdepääsu krediidile, tehnilisele varustusele ja muudele olulistele ressurssidele, näiteks 

maale; rõhutab, kui oluline on mitte kunagi ajada perekonnatööd segi ebakindla tööga, 

ning tuletab meelde, et põllumajanduslikud pereettevõtted moodustavad umbes 85 % kogu 

Euroopa põllumajandusettevõtetest ning nende käes on 68 % kasutatavast 

põllumajandusmaast, mis tähendab, et oluline on luua sellise Euroopa tasandil tehtava töö 

jaoks õigusraamistik, milles sellel on oma staatus, õigused ja kohustused; juhib tähelepanu 

asjaolule, et äärepoolseimates piirkondades takistab töövõimaluste otsimist eriti 

majanduslanguse ajal ühenduste puudumine, ning arvestades nende piirkondade 

põllumajanduse tähtsust, on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika vahendite raames 

tuleks jätkuvalt kohaldada positiivset diskrimineerimist spetsiifilistest oludest tulenevate 

piirangutega territooriumite suhtes, mida on tunnustatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingus, pidades silmas nende vahendite mitmekordistavat mõju muude seotud 

valdkondade, nagu põllumajanduse, turismi, looduskaitse, energia tootmise ja 

ringmajanduse edendamisel, viisil, millega täiendatakse mitmest fondist rahastamise 

strateegiat suurema sidususe ning tasakaalustatud territoriaalne arengu saavutamiseks; 

17. rõhutab, et on vaja, et osa ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid antaks ebasoodsas 

olukorras piirkondadele, näiteks mägipiirkondadele ja äärepoolseimatele piirkondadele, et 

tagada inimväärsete töötingimuste ja palkade õiglane loomine, säilitamine ja arendamine 

kõigis ELi piirkondades; 

18. kutsub tööstust lisaks üles kasutama ära innovatsioonist tulenevaid võimalusi selliste 

täppispõllumajanduse võimekuste arendamiseks, mis on kõigile juurdepääsetavad, 

suurendades nii puuetega inimeste võimalusi, edendades soolist võrdõiguslikkust ning 

laiendades oskuste baasi ja tööhõivevõimalusi maakogukondades; 

19. kutsub kõiki liikmesriike üles pakkuma noortele põllumajandustootjatele pikaajalisi 
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tulevikuväljavaateid, et lahendada maapiirkondade rahvastikukao probleem, rakendada 

kõikehõlmavat põlvkondade vahetumise strateegiat ning sel eesmärgil kasutama täiel 

määral kõiki uue ÜPP pakutavaid võimalusi noorte ja alustavate põllumajandustootjate 

toetamiseks, pöörates erilist tähelepanu esimese ja teise samba noorte 

põllumajandustootjate abimeetmetele ja aidates ka üle 40-aastastel alustavatel 

põllumajandustootjatel põllumajandusettevõtlusega alustada; 

20. palub komisjonil viia ellu 27. oktoobril 2016 Euroopa Parlamendis hääletatud Andrieu 

raportis („Kuidas saab ühise põllumajanduspoliitikaga aidata kaasa töökohtade loomisele 

maapiirkondades?“) antud soovitused, ja eelkõige edendada ja maksimeerida Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendite täielikku kasutuselevõtmist, et 

arendada maapiirkondades välja tõeline sotsiaalmajandus ja püsiv turumajandus; 

21. kutsub komisjoni üles kasutama EFSI ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

(ESI), eelkõige Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahelist võimalikku uut koosmõju, et võimendada 

investeeringuid, mille eesmärk on parandada töötingimusi ja võidelda ebakindlate 

töösuhetega; 

22. palub liikmesriikidel vajaduse korral jätkuvalt tugevdada tööturu osapoolte ja 

sotsiaalkindlustusasutuste rolli ja näha ette tulemuslikud vahendid, sealhulgas piisavad 

inspektsioonid ja kontrollid maapiirkondades, et võidelda deklareerimata töö vastu ning 

parandada ohutust ja heaolu tööl, eesmärgiga edendada kõigi põllumajandusettevõtete 

töötajate, eriti noorte, naiste ja võõrtöötajate integreerimist, isegi ja — eelkõige — 

hooajatöö puhul; 

23. kutsub komisjoni üles ergutama lihtsustatud haldusnõuete kasutamist ja liikmesriike neid 

rakendama ja vähendama bürokraatiat, mis on seotud sotsiaalkindlustuse, maksustamise ja 

tööhõivega, muutes töölevõtmisprotsessi lihtsamaks ja kompaktsemaks; kutsub 

liikmesriike samal ajal üles rakendama selliseid lihtsustamisi õigesti, et vähendada 

eeskirjade keerukust ja mahtu; 

24. võtab teadmiseks põllumajandustootjate ja toiduainetetööstuse töötajate korrapärase, 

korduva ja kumulatiivse kokkupuute ohtlike ainete segudega, mis võivad põhjustada 

konkreetseid haigusi, mis toovad kaasa paljunemishäired ja kantserogeense toime; märgib 

ka, et oluline on suurendada teadlikkust nende ainetega seonduvatest ohtudest, pakkudes 

koolitust nende manipuleerimise, kasutamise ja ladustamise ning kokkupuute kohta riski 

vähendamiseks, tagades samal ajal, et nõuetekohaselt rakendatakse ja kontrollitakse 

meetmeid kokkupuute piiramiseks; 

25. tuletab meelde, kui oluline on tugev ÜPP, mis suudab aidata noori põllumajandustootjaid 

mängima suuremat rolli turul ja luua ka soodsaid elutingimusi, mis aitaksid neil jääda 

pikas perspektiivis põllumajandusse. 
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