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SUGGESTIES 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie goed zijn voor 6 % van 

het bbp van de EU, 15 miljoen bedrijven en 46 miljoen banen; 

B. overwegende dat de geografie, topografie en toegankelijkheid van het terrein, met name in 

eiland-, berg- en afgelegen gebieden en in de ultraperifere gebieden, van de 

werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden in de landbouw automatisch een grotere 

uitdaging maken, met meer onzekerheid; 

C. overwegende dat bij deze inherente problemen kortetermijnfactoren komen, zoals 

economische onzekerheden en onvoorspelbaar weer, die, zoals momenteel blijkt, de 

situatie van werknemers in de landbouwsector des te moeilijker maken, zodat het aantal 

landbouwers en kleine familielandbouwbedrijven, afneemt, en overwegende dat 

vergrijzing en ontvolking trends zijn die bijzonder uitgesproken zijn in de 

plattelandsgebieden van de EU; 

D. overwegende dat de crisis van de afgelopen jaren heeft bijgedragen tot een verdieping van 

de crisis in de landbouwsector en gevolgen heeft gehad voor het vermogen van 

landbouwers om te investeren en banen te scheppen, ten koste van de modernisering, de 

innovatie, de participatie van jongeren in de landbouw en de generatiewisseling; 

overwegende dat de investeringen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) nog 

niet stroken met de EU-duurzaamheidsdoelstellingen in het kader van Europa 2020, omdat 

nog niet minstens één euro op vijf wordt geïnvesteerd in duurzame landbouw; 

overwegende dat de landbouw in staat moet worden gesteld zich aan te passen om het 

hoofd te bieden aan de moeilijke omstandigheden door innovatie te bevorderen;  

E. overwegende dat de leeftijdsstructuur in de landbouwsector zorgen baart, aangezien sinds 

2010 slechts 7,5 % van de landbouwers jonger is dan 35 jaar en meer dan 4,5 miljoen 

mensen die momenteel een landbouwbedrijf runnen, ouder zijn dan 65; overwegende dat 

tussen 2000 en 2012 4,8 miljoen voltijdsbanen verloren zijn gegaan in de landbouwsector 

in de EU, waarvan 70 % in de nieuwe lidstaten en 93 % zelfstandige landbouwers, en dat 

het in dit verband moeilijk te beoordelen is hoeveel mensen precies in de landbouw 

werken, aangezien "illegale" banen door de aard ervan niet in de beschikbare gegevens 

zijn begrepen1; 

F. overwegende dat in veel lidstaten vrouwen in plattelandsgebieden slechts beperkte 

toegang hebben tot de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten de landbouwsector, en dat zij 

een grotere loonkloof ondervinden dan in andere gebieden, hoewel hun rol uitermate 

belangrijk is voor de ontwikkeling en het sociale leven in plattelandsgebieden, met name 

op landbouwbedrijven; 

G. overwegende dat landbouwwerk vaak weers- en seizoensgebonden is; 

                                                 
1 Commissie – Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling,  managementplan 2014 (juli). 
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H. overwegende dat de gemiddelde jaarlijkse landbouwinkomens in de EU de afgelopen tien 

jaar gelijk zijn gebleven of zelfs achteruit zijn gegaan, terwijl de productiekosten zijn 

blijven stijgen en grote investeringen en financiële risico's die noodzakelijk zijn om het 

bedrijf draaiende te houden, de situatie van de betrokkenen steeds onzekerder maakt, wat 

geleid heeft tot een sterke daling van het aantal landbouwbedrijven en een dreigend 

grootscheeps banenverlies in plattelandsgebieden; 

I. overwegende dat veel landbouwactiviteiten verricht worden door meehelpende 

familieleden, vaak zonder sociale bescherming; 

J. overwegende dat de sociaal-economische context en de levensomstandigheden de laatste 

jaren grondig veranderd zijn en zowel tussen de lidstaten als binnen de lidstaten 

aanzienlijk verschillen; 

K. overwegende dat de Europese levensmiddelensector steeds meer exporteert, het 

economisch herstel aanzwengelt en doorslaggevend is voor het herstel van de 

werkgelegenheid, doordat er veel nieuwe bedrijven worden opgezet; 

1. onderstreept het feit dat landbouwers en werknemers in de landbouw van nature meer zijn 

blootgesteld aan een reeks externe factoren die ervoor zorgen dat de vooruitzichten op het 

gebied van banen onzeker en onbestendig zijn, zoals de volatiliteit van de prijzen en de 

landbouwmarkten,  het verstoorde evenwicht in de landbouw- en voedselketen, en dat 

onvoorspelbaar weer ook ernstige gevolgen heeft, met name voor de ultraperifere 

gebieden en berggebieden; is van mening dat rendabele, de productiekosten dekkende 

prijzen af-boerderij fundamenteel zijn om de inkomens van landbouwers op lange termijn 

zeker te stellen; is evenwel van mening dat inkomensstabiliserings- en 

risicobeheersinstrumenten en onderlinge fondsen in de landbouw kunnen helpen om 

landbouwers minder kwetsbaar te maken en de positie van landbouwers in de 

voedseldistributieketen kunnen versterken; 

2. roept de lidstaten op om beste praktijken uit te wisselen en om nieuwe, innovatieve 

manieren te overwegen om een aanpasbare en flexibele arbeidsmarkt te ontwikkelen, 

teneinde de uitdagingen van een rurale economie het hoofd te kunnen bieden; 

3. benadrukt dat een stabiel inkomen voor landbouwers een essentiële voorwaarde is om 

leningen te kunnen krijgen; 

4. vestigt de aandacht op het specifieke geval van seizoenarbeiders, die in het bijzonder aan 

onzekere situaties zijn blootgesteld; verstaat onder seizoenarbeiders werknemers die een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde of voor een bepaalde termijn aangegaan zijn, 

waarvan duur en voortzetting van seizoensgebonden factoren afhangen, zoals de jaarlijkse 

klimaatcyclus, officiële feestdagen en/of oogstperioden in de landbouw;  

5. herinnert eraan dat bij Richtlijn 2014/36/EU betreffende de voorwaarden voor toegang en 

verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als 

seizoenarbeider minimumrechten worden vastgesteld; verzoekt de lidstaten de correcte 

toepassing van deze richtlijn te waarborgen en verzoekt de Commissie vóór september 

2019 een voortgangsverslag op te stellen over de tenuitvoerlegging ervan; 

6. verzoekt de Commissie de bescherming van de rechten van seizoenarbeiders te 
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bevorderen en het bewustzijn met betrekking tot deze bescherming te vergroten en 

verzoekt de lidstaten de sociale en rechtspositie van seizoenarbeiders te regelen, hun 

hygiënische, gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk te waarborgen en 

ervoor te zorgen dat zij sociale bescherming genieten, met naleving van artikel 23 van 

Richtlijn 2014/36/EU inzake het garanderen van een gelijke behandeling met de 

onderdanen van het gastland, inclusief gelijk loon en gelijke sociale bescherming; 

benadrukt dat alle seizoenarbeiders uitgebreide informatie moeten ontvangen over 

arbeidsrechten en rechten op het gebied van de sociale zekerheid, waarbij ook rekening 

moet worden gehouden met het grensoverschrijdende aspect van seizoenarbeid; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten minimumvoorwaarden voor landbouwarbeid te 

definiëren teneinde veiligheid op het werk, faciliteiten voor basisopleiding en bijscholing 

en werknemersrechten te garanderen; 

8. verzoekt de Commissie om zich samen met de lidstaten te buigen over regelingen om 

seizoenarbeiders op lange termijn tewerk te stellen, bijvoorbeeld door middel van 

contracten voor meerdere activiteiten op verschillende plaatsen in de EU of zelfs een 

Europese overeenkomst; 

9. verzoekt de Commissie om ondernemers die veroordeeld zijn wegens schending van de 

voorschriften inzake de veiligheid van werknemers of wegens het inzetten van 

zwartwerkers, uit te sluiten van subsidies van het GLB en het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo); 

10. wijst op berichten over gevallen van schending van de rechten van migrerende 

werknemers door georganiseerde criminele groepen die in de EU opereren en die misbruik 

maken van het gebrek aan transparantie van de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten meer 

toezicht te houden op de arbeidsvoorwaarden van migrerende werknemers; verzoekt de 

Commissie samen met de lidstaten gevallen van uitbuiting van migranten in de landbouw 

aan te pakken in regio's waar landbouwwerkers vrijwel onbetaald in betreurenswaardige 

omstandigheden werken; wijst erop dat er doeltreffende maatregelen moeten worden 

genomen, zoals gerichte inspecties en controles, om te zorgen dat landbouwarbeiders 

fatsoenlijke arbeids- en levensomstandigheden genieten en benadrukt dat moet worden 

gewaarborgd dat de arbeidsrechten en de arbeidsvoorschriften worden nageleefd; 

11. verzoekt de Commissie aan de hand van onderzoeken, inspecties en statistische gegevens 

de omvang van het verschijnsel illegale tewerkstelling in de EU te analyseren, met name 

in de Europese regio's waar zwartwerk en uitbuiting van landbouwwerkers het meest 

voorkomen; 

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten de steun voor technische opleiding van 

seizoenarbeiders in de landbouw te verhogen, om het relatief hoge ongevallenrisico en de 

structurele en seizoensgebonden werkloosheid aan te pakken, en de 

producentenorganisaties bij dit proces te betrekken, zowel bij de opstelling van de 

opleidingsplannen als bij de verspreiding ervan en het bieden van stimulansen aan de 

arbeiders, alsmede de steun te verhogen voor acties om het bewustzijn van de arbeiders 

met betrekking tot hun rechten te vergroten, om de mogelijke uitbuiting van arbeiders te 

voorkomen;  

13. wijst erop dat meer dan 4,5 miljoen landbouwers ouder zijn dan 65 jaar en dat slechts 6 % 
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van de bedrijven geleid wordt door landbouwers onder de 35 jaar; merkt op dat het voor 

jongeren en vrouwen bijzonder moeilijk is een baan te vinden op het platteland, zowel in 

de landbouw als daarbuiten, of om een eigen landbouwbedrijf te starten; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten op efficiënte wijze aan te moedigen dat de maatregelen waarin 

in het kader van het GLB is voorzien om jonge landbouwers te helpen een bedrijf te 

starten, worden benut en erop toe te zien dat met de middelen voor jonge landbouwers en 

de steunprogramma's voor vrouwen in rurale gebieden, in de landbouw en in de sectoren 

stroomop- en stroomafwaarts behoorlijke banen worden gegarandeerd met een billijk 

inkomen; 

14. herinnert eraan dat het belangrijk is te beschikken over een krachtig GLB dat jonge 

landbouwers kan helpen een zekere rol spelen op de markt, dat het starten van een 

landbouwbedrijf kan aanmoedigen en dat kan garanderen dat landbouwers landbouw 

blijven bedrijven op lange termijn; wijst erop dat investeringen in plattelandsinfrastructuur 

zullen helpen de aantrekkelijkheid van het platteland te vergroten, de lokale economie op 

duurzame wijze te ontwikkelen, werknemers in de landbouw aan te trekken en ontvolking 

te voorkomen; Roept lidstaten op om het Europees Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) op doelgerichte wijze in te zetten voor het scheppen van duurzame banen in de 

landbouw teneinde de werkgelegenheid in plattelandsgebieden te stimuleren. 

15. benadrukt het belang van investeringen in ICT in plaatelandsgebieden, die cruciaal zijn 

om plattelandsgemeenschappen verbonden te houden met de rest van de wereld, cruciaal 

voor werkzoekenden, cruciaal voor wie een eigen bedrijf wil starten en cruciaal voor wie 

in de meest afgelegen delen van onze plattelandsgemeenschappen woont; 

16. dringt aan op actie om de genderkloof in plattelandsgebieden aan te pakken en de 

werkgelegenheidssituatie van vrouwen, bijvoorbeeld hun arbeidsomstandigheden en hun 

toegang tot grond, te verbeteren; wijst erop dat de genderloonkloof in plattelandsgebieden 

meer dan 10 % hoger is dan elders; benadrukt het feit dat er bijgewerkte statistieken nodig 

zijn over eigendom van landbouwbedrijven en de arbeidsparticipatie van vrouwen in 

plattelandsgebieden, om informatie te verkrijgen met het oog op gendermainstreaming in 

het landbouw- en plattelandsbeleid van de EU  en om deze gendermainstreaming te 

faciliteren, overeenkomstig het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie;  verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de gelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt en de 

combinatie van arbeid en privéleven in plattelandsgebieden te faciliteren, in het bijzonder 

op het stuk van inkomen, sociale en pensioenrechten en de bevordering van nieuwe 

kwalificaties en mogelijkheden voor vrouwen en door de belemmeringen voor hun 

arbeidsparticipatie in de landbouw aan te pakken, bijvoorbeeld een ongelijke toegang tot 

krediet, technische uitrusting en andere belangrijke hulpbronnen zoals grond; wijst erop 

dat familie-arbeid en precaire arbeid nooit met elkaar mogen worden verward en herinnert 

eraan dat familiebedrijven circa 85 % van de landbouwbedrijven in de EU uitmaken en 

68 % van het totale landbouwareaal benutten, wat betekent dat dit soort arbeid op 

Europees niveau geregeld moet worden, met een eigen statuut en eigen rechten en 

plichten; wijst erop dat het zoeken naar werkgelegenheidsoplossingen in de ultraperifere 

regio's, vooral in tijden van economische recessie, bemoeilijkt wordt door het gebrek aan 

interconnectiviteit en is, gezien het belang van de landbouw in die regio's, van mening dat 

voor de GLB-fondsen positieve discriminatie moet blijven gelden voor gebieden die met 

specifieke beperkingen kampen en als zodanig erkend zijn in het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, vanwege het multiplicatoreffect dat daarvan uitgaat voor 
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de bevordering van gerelateerde activiteiten, zoals agro-industrie, toerisme, natuurbehoud, 

energieproductie en kringloopeconomie, als aanvulling op de meerfondsenstrategie voor 

meer cohesie en evenwichtige territoriale ontwikkeling; 

17. benadrukt dat het noodzakelijk is een deel van de cohesiemiddelen van de EU toe te 

wijzen aan achterstandsregio's, zoals berggebieden en ultraperifere regio's, zodat er op 

billijke wijze goede arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke lonen worden ingevoerd, 

gehandhaafd en ontwikkeld in alle regio's van de Unie; 

18. verzoekt het bedrijfsleven alle door de innovatie geboden kansen te benutten om voor 

iedereen toegankelijke precisielandbouw te ontwikkelen, zodat ook personen met een 

handicap kansen krijgen, gendergelijkheid bevorderd wordt en de vaardigheden en 

banenkansen in plattelandsgemeenschappen worden vergroot; 

19. verzoekt alle lidstaten jonge landbouwers langetermijnvooruitzichten te bieden om de 

ontvolking van het platteland tegen te gaan, een algehele strategie te ontwikkelen voor de 

opvolging van de generaties en hiertoe volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden 

die worden geboden door het nieuwe GLB om jonge en nieuwe landbouwers te 

ondersteunen, met name via steun aan jonge landbouwers in het kader van de eerste en 

tweede pijler, en door het voor nieuwe starters boven de 40 jaar gemakkelijker te maken 

om een eigen landbouwbedrijf op te zetten; 

20. verzoekt de Commissie de aanbevelingen in het verslag-Andrieu ("Hoe kan het GLB de 

werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren?"), dat het Europees Parlement op 27 

oktober 2016 heeft goedgekeurd, concreet te maken, en met name de volledige capaciteit 

van Elfpo-fondsen te bevorderen en te optimaliseren met het oog op de ontwikkeling van 

een echte sociale economie en een bloeiende markt in plattelandsgebieden;  

21. verzoekt de Commissie de mogelijke nieuwe synergieën tussen het EFSI en de structuur- 

en investeringsfondsen, met name het Elfpo en het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij (EFMZV) te benutten om te profiteren van het multiplicatoreffect daarvan op 

investeringen ten behoeve van de arbeidsomstandigheden en ter bestrijding van precair 

werk; 

22. verzoekt de lidstaten voort te gaan met het versterken, indien nodig, van de rol van de 

sociale partners en de organen voor sociale bescherming en het aanreiken van 

doeltreffende instrumenten, zoals passende inspecties en controles, in plattelandsgebieden 

ter bestrijding van zwartwerk en ter verbetering van de veiligheid en het welzijn op het 

werk, om de integratie te bevorderen van alle soorten werknemers in de landbouw, met 

name jongeren, vrouwen en migranten, zelfs – en vooral – in geval van seizoensactiviteit; 

23. verzoekt de Commissie om de bevordering en de lidstaten om de tenuitvoerlegging van 

vereenvoudigde administratieve voorschriften en de verwijdering van de administratieve 

belemmeringen op het gebied van sociale zekerheid, belasting en werk, zodat het 

aanwervingsproces minder complex en minder redundant wordt; verzoekt de lidstaten 

tegelijk deze vereenvoudigingen juist ten uitvoer te leggen om de complexiteit en omvang 

van de regelgeving terug te dringen;  

24. merkt op dat landbouwers en werknemers in de agrolevensmiddelensector geregeld, 

herhaaldelijk en op cumulerende wijze worden blootgesteld aan mengsels van gevaarlijke 
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stoffen die vermoedelijk specifieke ziekten veroorzaken, met als mogelijk gevolg 

voortplantingsstoornissen en carcinogene effecten; merkt voorts op dat het belangrijk is 

het bewustzijn te vergroten van de aan deze stoffen verbonden risico's, opleiding te 

verstrekken voor de omgang ermee en het gebruik en de opslag ervan en het 

blootstellingsrisico te verkleinen en tegelijk te garanderen dat maatregelen om de 

blootstelling te beperken voldoende ten uitvoer worden gelegd en gecontroleerd; 

25. herinnert eveneens aan het belang van een krachtig GLB dat niet alleen jonge 

landbouwers kan helpen een sterkere positie te verwerven op de markt, maar ook 

levensomstandigheden kan creëren die het die jonge ondernemers mogelijk maken zich op 

de lange termijn te handhaven. 
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