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JAVASLATOK 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

A. mivel a mezőgazdaság és az agrár-élelmiszeripar együttvéve az EU GDP-jének 6%-át 

teszi ki, ami 15 millió vállalkozást és 46 millió munkahelyet jelent; 

B. mivel a földterületek földrajzi, topográfiai adottságai és hozzáférhetősége (különösen a 

szigeti, hegyvidéki és távoli területeken, valamint a legkülső régiókban) a 

mezőgazdaságot szükségképpen olyan ágazattá teszi, ahol a munkakörülmények és a 

foglalkoztatás bizonytalanabb és nagyobb kihívást jelent; 

C. mivel ezeket a strukturális problémákat olyan rövid távú tényezők okozzák, mint a 

gazdasági bizonytalanság és a kiszámíthatatlan időjárás, melyek – ahogy az jelenleg is 

tapasztalható – megnehezítik a mezőgazdasági ágazat munkavállalóinak helyzetét, aminek 

eredményeként csökken a mezőgazdasági termelők és a kis családi gazdaságok száma, és 

mivel a lakosság öregedése és az elnéptelenedés az EU vidéki területein különösen 

jellemző tendencia; 

D. mivel az elmúlt évek válsága tovább súlyosbította a mezőgazdasági ágazat válságát és a 

gazdálkodók beruházási és munkahelyteremtési kapacitását is érintette, a korszerűsítés, az 

innováció, a fiatalok mezőgazdaságba való bevonása és a generációs megújulás 

hátrányára; mivel a KAP-beruházások még nem állnak összhangban az Európa 2020 

stratégia  uniós fenntarthatósági céljaival, mivel még nem sikerült elérni, hogy öt euróból 

legalább egyet a fenntartható mezőgazdaságba fektessenek be; mivel a mezőgazdaság 

számára az innováció ösztönzése révén kell lehetővé tenni a változó kihívásokhoz való 

alkalmazkodást;  

E. mivel a mezőgazdasági ágazat életkor-struktúrája egyre nagyobb aggodalomra ad okot, 

mivel 2010 óta csupán a mezőgazdasági termelők 7,5%-a 35 év alatti, és több mint 4,5 

millió jelenlegi gazdálkodó 65 évesnél idősebb; mivel a 2000–2012 közötti időszakban 

4,8 millió teljes munkaidős munkahely szűnt meg az uniós mezőgazdasági ágazatban, 

ennek 70%-a az új tagállamokban, 93%-a pedig az önfoglalkoztatókat érintette, és mivel e 

tekintetben nehéz pontosan megbecsülni a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát, 

hiszen az „illegális” foglalkoztatás természeténél fogva nem szerepel a rendelkezésre álló 

adatok között1; 

F. mivel sok tagállamban a vidéki térségekben élő nők korlátozott hozzáféréssel 

rendelkeznek a foglalkoztatáshoz a mezőgazdaságban vagy a munkaerőpiac más 

ágazataiban, és szélesebb bérszakadékot tapasztalnak, mint más területeken, ugyanakkor 

rendkívül fontos szerepet játszanak a vidéki térségek fejlődésében és társadalmi 

szerkezetében, különösen a gazdaságokban; 

G. mivel a mezőgazdasági munka gyakran az időjárási viszonyoktól függ és szezonális; 

H. mivel az elmúlt tíz évben az uniós mezőgazdasági termelők éves jövedelme stagnált, sőt 

                                                 
1 Európai Bizottság – Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság 2014-es igazgatási terv (július) 
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csökkent, miközben a termelési költségek folyamatosan emelkedtek és a nagy 

beruházások és a mezőgazdasági üzemek tevékenységének fenntartásához szükséges 

pénzügyi kockázatok egyre bizonytalanabb helyzetet vonnak maguk után, ez pedig a 

mezőgazdasági üzemek számának jelentős csökkenését eredményezte, ami a vidéki 

térségekben sok munkahely megszűnésével fenyeget; 

I. mivel sok mezőgazdasági tevékenységet végeznek segítő családtagok, gyakran szociális 

védelem nélkül; 

J. mivel az elmúlt években alapvetően megváltoztak a gazdasági és az életkörülmények, és 

azok jelentősen eltérnek egymástól az egyes tagállamokban, valamint azokon belül is; 

K. mivel az uniós agrár-élelmiszeripari kivitel folyamatosan növekszik, alapvető szerepet 

játszik a gazdasági fellendülésben és kulcsfontosságú ágazatot képvisel a 

munkahelyteremtés terén is, nagy számú új vállalkozás létrehozása révén; 

1. hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termelők és dolgozók munkájuk jellegénél fogva 

számos külső tényezőnek jobban ki vannak téve, mint például az áringadozás és a  piaci 

fluktuáció vagy az agrár-élelmiszeripari lánc kiegyensúlyozatlansága, melyek 

bizonytalanná és labilissá teszik a munkaerőpiaci kilátásokat, valamint a kiszámíthatatlan 

időjárás, amely szintén súlyosan érinti a mezőgazdaságot, különösen a legkülső és 

hegyvidéki régiókban; úgy véli, hogy a termelési költségeket fedező, jövedelmező 

termelői árak alapvető fontosságúak a termelők bevételeinek hosszú távú biztosításához; 

úgy véli azonban, hogy a jövedelemstabilizációs és kockázatkezelési eszközök, valamint a 

mezőgazdasági kölcsönös befektetési alapok segíthetnek a mezőgazdasági dolgozók 

veszélyeztetett helyzetének csökkentésében és az élelmiszer-ellátási láncban elfoglalt 

helyzetének megerősítésében; 

2. felhívja a tagállamokat, hogy osszák meg a bevált gyakorlatokat, valamint vizsgálják meg 

az alkalmazkodóképes és rugalmas munkaerőpiac fejlődésének olyan új, innovatív 

módjait, amelyek megfelelnek a vidéki gazdaság kihívásainak; 

3. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a stabil jövedelem a mezőgazdasági termelők 

hitelhez jutásához; 

4. felhívja a figyelmet az idénymunkások egyedülálló helyzetére, akik különösen ki vannak 

téve a bizonytalan munkafeltételeknek; ebben az összefüggésben az „idénymunkás” 

fogalmán olyan munkavállalók értendők, akik határozatlan időre szóló vagy határozott 

idejű munkaszerződés alapján olyan időszakban és időtartam során végzik munkájukat, 

amely erősen függ időszaki tényezőktől, például az időjárási ciklusoktól, a munkaszüneti 

napoktól és/vagy a mezőgazdasági betakarítástól;  

5. emlékeztet arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való 

munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 

2014/36/EU irányelv minimális jogokat határoz meg; kéri a tagállamokat, hogy 

gondoskodjanak e jogszabályok megfelelő végrehajtásáról, és kéri a Bizottságot, hogy 

nyújtson be az elért eredményekről 2019. szeptember végéig jelentést annak 

végrehajtásáról; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő és tudatosítsa az idénymunkások jogainak 
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védelmét, és a tagállamokat, hogy jogi úton szabályozzák az idénymunkások szociális és 

jogi státuszát, garantáljanak a higiénikus, egészséges és biztonságos 

munkakörülményeket, és gondoskodjanak társadalombiztosítási fedezetükről a fogadó 

tagállam állampolgáraival egyenlő bánásmódot biztosító 2014/36/EU irányelv 23. 

cikkének – beleértve az „egyenlő munkáért egyenlő bér és egyenlő szociális védelem” 

elvének – tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza, hogy az idénymunkások részére 

átfogó tájékoztatást kell nyújtani a foglalkoztatási és a társadalombiztosítási jogokról, 

beleértve a nyugdíjakat is, figyelembe véve az idénymunka határokon átnyúló jellegét is; 

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzák meg a minimális 

munkafeltételeket a mezőgazdaság terén a munkahelyi biztonság, az alap- és 

továbbképzési lehetőségek és a munkavállalói jogok biztosítása érdekében; 

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgáljanak meg olyan rendszereket, 

amelyek biztosítják az idénymunkások hosszú távú foglalkoztatását, például többféle 

tevékenységet magukban foglaló szerződések egész EU-ban történő alkalmazásával, akár 

egy európai megállapodás révén; 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki a KAP és az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap (EMVA) hozzájárulásaiból azokat a munkáltatókat, akiket a 

munkavállalók biztonságára vonatkozó szabályok megsértése vagy be nem jelentett 

munkavállalók alkalmazása miatt elítéltek; 

10. megjegyzi, hogy beszámolók érkeztek arról, hogy az EU-ban működő szervezett bűnözői 

csoportok visszaélnek a migráns munkavállalók jogaival és hasznot húznak a 

munkaerőpiac átláthatóságának hiányosságaiból; sürgeti a tagállamokat, hogy fokozzák a 

migráns munkavállalók alkalmazási feltételeinek felügyeletét; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy foglalkozzanak a bevándorlók mezőgazdasági ágazatban történő 

kizsákmányolásának eseteivel azokban a régiókban, ahol a mezőgazdasági munkások 

éhbérért dolgoznak és siralmas körülmények között élnek; hangsúlyozza, hogy hathatós 

fellépésre – többek között megfelelő vizsgálatokra és ellenőrzésekre – van szükség a 

mezőgazdasági dolgozók tisztességes munka- és életkörülményeinek garantálásához, és 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a munkavállalói jogok és a munkaügyi jogszabályok 

tiszteletben tartását; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálatok, felmérések és statisztikai adatok alapján 

elemezze az illegális foglalkoztatási rendszerek elterjedtségét, különösen azokban az 

európai régiókban, ahol leggyakoribb a feketemunka és a mezőgazdasági munkások 

kizsákmányolása; 

12. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a mezőgazdasági 

idénymunkások technikai képzésére irányuló támogatásukat annak érdekében, hogy 

kiküszöböljék a munkahelyi balesetek viszonylag magas számát, valamint a strukturális és 

szezonális munkanélküliséget, és hogy ebbe a folyamatba vonják be a termelői 

szervezeteket is a képzési tervek meghatározása, a munkavállalók tájékoztatása és 

ösztönzése, valamint jogaik tudatosítása tekintetében, hogy ezáltal elkerülhető legyen a 

munkavállalók esetleges kizsákmányolása; 

13. emlékeztet, hogy több mint 4,5 millió mezőgazdasági termelő 65 évesnél idősebb, és a 

gazdaságvezetők körében csak 6% a 35 évesnél fiatalabb mezőgazdasági termelők aránya; 
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megjegyzi, hogy a vidéki térségekben – úgy a mezőgazdasági ágazaton belül, mint azon 

kívül – a foglalkoztatáshoz és a saját mezőgazdasági tevékenység kialakítását szolgáló 

lehetőségekhez való hozzáférés különösen problematikus a fiatalok és a nők számára; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatékonyan ösztönözzék a KAP-ba foglalt 

intézkedések életbe léptetését annak érdekében, hogy elősegítsék a fiatal mezőgazdasági 

termelők vállalkozásainak elindítását, és hogy hozzanak létre fiatal mezőgazdasági 

termelőket támogató pénzügyi alapokat és vidéki térségekben élő nőket támogató 

programokat, melyek révén színvonalas munkahelyen, méltányos jövedelemért 

dolgozhatnak a mezőgazdaságban és annak upstream és downstream ágazataiban; 

14. emlékeztet az erős közös mezőgazdasági politika fontosságára, amely képes támogatni a 

fiatal mezőgazdasági termelőket abban, hogy stabilabb piaci szereppel rendelkezzenek, 

mezőgazdasági vállalkozások indítására ösztönöz és garantálja, hogy a termelők hosszú 

távon a mezőgazdaságban maradjanak; rámutat, hogy a vidéki infrastruktúrába való 

beruházás hozzájárul a vidék vonzerejének növeléséhez és a helyi gazdaság fenntartható 

fejlődéséhez, a munkavállalókat pedig a mezőgazdaság felé vonzza, ezáltal segítve az 

elnéptelenedés megakadályozását; felszólítja a tagállamokat az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) átgondolt használatára a fenntartható mezőgazdasági 

munkahelyek kialakítása érdekében, így ösztönözve a vidéki területeken a foglalkoztatást; 

15. hangsúlyozza az IKT-ba történő beruházás fontosságát a vidéki területeken, ami 

kulcsfontosságú abban, hogy a vidéki közösségek kapcsolatban lehessenek a világgal, ami 

alapvető fontosságú azok számára, akik munkát keresnek, akik saját vállalkozásukat 

akarják elindítani, továbbá akik a vidéki közösségeink legelszigeteltebb részein élnek; 

16. a női munkavállalók helyzetének, úgymint a munkafeltételeik és földhöz való 

hozzáférésük javítása érdekében sürgeti a nemek közötti szakadék vidéki területeken 

tapasztalható jelenségének kezelését; megjegyzi, hogy a vidéki területeken a férfiak és a 

nők díjazása közötti különbség 10%-kal magasabb, mint máshol; rámutat a földtulajdon és 

a vidéki területek női munkavállalóiról szóló naprakész statisztikák jelentőségére, melyek 

elősegítenék a nemek közti egyenlőség elvéről való tájékoztatást és annak az Unió agrár- 

és vidékpolitikájában való érvényesítését az esélyegyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség elvével összhangban; felhívja továbbá a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy segítsék elő a nők egyenlőségét a munkaerőpiacon és a munka és a 

magánélet egyensúlyának elérését a vidéki térségekben, különösen a jövedelem, a 

szociális és nyugdíjjogosultságok és a nők számára hozzáférhető új képesítések és 

lehetőségek biztosítása tekintetében, továbbá azáltal, hogy felszámolják a nők 

mezőgazdasági foglalkoztatásban való részvételét akadályozó tényezőket, úgymint a 

hitelekhez, műszaki eszközökhöz és más fontos forrásokhoz, például a földhöz való 

egyenlőtlen hozzáférést; kiemeli annak fontosságát, hogy a családi munka soha nem 

tévesztendő össze a bizonytalan munkaviszonnyal, emlékeztetve arra, hogy a családi 

gazdaságok teszik ki az összes európai gazdaság mintegy 85%-át és a teljes 

mezőgazdasági terület 68%-át hasznosítják, ami azt jelenti, hogy fontos európai szintű 

jogi keretet kialakítani az ilyen típusú munkára, saját jogállással, jogokkal és 

kötelezettségekkel; hangsúlyozza, hogy különösen gazdasági visszaesés esetén a legkülső 

régiókban a foglalkoztatási lehetőségek megtalálását akadályozza az összeköttetések 

hiánya, és a mezőgazdaság e régiókban fennálló jelentőségére tekintettel úgy véli, hogy a 

KAP forrásai tekintetében továbbra is pozitív megkülönböztetést kell alkalmazni ezekkel 

az EUMSZ által elismert sajátos korlátokkal küzdő térségekkel szemben, mivel e források 



 

AD\1117262HU.docx 7/10 PE592.286v02-00 

 HU 

multiplikátorhatást váltanak ki más kapcsolódó tevékenységek, például az agráripar, az 

idegenforgalom, a természetvédelem, az energiatermelés és a körforgásos gazdaság 

előmozdítása terén, a nagyobb arányú kohézió és a kiegyensúlyozott területi fejlődés 

érdekében kiegészítve a többféle alap alkalmazására épülő stratégiát; 

17. hangsúlyozza, hogy az uniós kohéziós finanszírozás egy részét a hátrányos helyzetű, 

például hegyvidéki területeknek és legkülső régióknak kell juttatni, hogy biztosítani 

lehessen a tisztességes munkakörülmények és fizetések kialakítását, fenntartását és 

fejlesztését az EU valamennyi régiójában; 

18. felszólítja az ipart, hogy éljen az innovációból származó valamennyi lehetőséggel a 

mindenki számára hozzáférhető precíziós gazdálkodás kifejlesztése érdekében, egyrészt 

ösztönözve a fogyatékossággal élők részvételét, valamint a nők és férfiak közötti 

egyenlőséget, másrészt bővítve a készségbázist és a foglalkoztatási lehetőségeket a vidéki 

közösségekben; 

19. felhív minden tagállamot, hogy a vidék elnéptelenedésének megállítása érdekében 

biztosítsanak a fiatal gazdák számára hosszú távú, perspektivikus lehetőségeket, 

léptessenek életbe a nemzedékek megújulását elősegítő átfogó stratégiát, és e célból 

maradéktalanul vegyék igénybe az új KAP által kínált valamennyi lehetőséget a fiatal és 

kezdő mezőgazdasági termelők támogatására, különösen az első és második pillérbe 

tartozó, a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatások és a 40 évesnél idősebb 

kezdő gazdák vállalkozásindításának megkönnyítése révén; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre az Európai Parlament által 2016. október 27-én 

megszavazott Andrieu-jelentés („Miként járulhat hozzá a KAP a munkahelyteremtéshez a 

vidéki területeken?”) ajánlásait, különös tekintettel az EMVA forrásainak előmozdítására 

és teljes kapacitásának maximalizálására annak érdekében, hogy a vidéki térségekben is 

valódi szociális gazdaságot és élénk piacgazdaságot lehessen létrehozni; 

21. felszólítja a Bizottságot, hogy aknázza ki az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) 

és az európai strukturális és beruházási alapok – különösen az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap – közötti lehetséges új 

szinergiákat a munkakörülmények javítása és a bizonytalan foglalkoztatás felszámolása 

érdekében történő beruházások multiplikátorhatása érdekében; 

22. felhívja a tagállamokat, hogy szükség esetén továbbra is erősítsék a szociális partnerek és 

a szociális védelem szerveinek szerepét a vidéki térségekben, valamint biztosítsanak 

hatékony eszközöket, többek között megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket a 

feketemunka elleni küzdelemben, erősítsék meg a munkahelyi biztonságot és jóllétet, 

ezáltal megkönnyítve a mezőgazdaság különböző ágazataiban dolgozók integrációját, 

különös tekintettel a fiatalokra, a nőkre és a migráns munkavállalókra, kiváltképpen 

idénymunka végzése esetében. 

23. felszólítja egyrészt az Európai Bizottságot, hogy mozdítsa elő, másrészt a tagállamokat, 

hogy egyszerűsítsék a bürokráciát és csökkentsék  a szociális biztonsághoz, az adózáshoz 

és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztratív terheket, ezáltal egyszerűbbé és kevésbé 

redundánssá téve a felvételi eljárásokat; ezzel egy időben felszólítja a tagállamokat, hogy 

ezeket az egyszerűsítéseket megfelelően hajtsák végre a szabályozás összetettségének és 

mértékének csökkentése érdekében; 
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24. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági termelők és az agrár-élelmiszeripari dolgozók 

rendszeresen, ismétlődően és halmozottan ki vannak téve számos veszélyes anyagnak, ami 

feltehetően reproduktív rendellenességekhez és rákkeltő hatásokhoz vezető meghatározott 

betegségeket idéz elő; hozzáteszi továbbá, hogy az ezekkel az anyagokkal kapcsolatos 

kockázatokat tudatosítani kell, kezelésüket, kezelésüket, használatukat és tárolásukat 

képzések révén szükséges megismertetni, valamint a kitettség kockázatát csökkenteni kell, 

továbbá biztosítani kell, hogy a kitettség korlátozását célzó szánt intézkedéseket 

hatékonyan érvényesítsék és ellenőrzzék; 

25. emlékeztet az erős közös mezőgazdasági politika fontosságára, amely egyrészt képes 

támogatni a fiatal mezőgazdasági termelőket abban, hogy nagyobb piaci szereppel 

rendelkezzenek, másrészt kedvező életkörülményeket teremt e fiatal termelők hosszú távú 

megtartására. 
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