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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že venkovské oblasti představují více než 77 % území EU, a vzhledem 

k tomu, že mnoho pracovních míst v těchto oblastech souvisí se zemědělstvím a 

zemědělsko-potravinářským průmyslem; 

B. vzhledem k tomu, že zemědělství a zemědělsko-potravinářský průmysl představují 

společně 6 % HDP EU, 15 milionů podniků a 46 milionů pracovních míst; 

C. vzhledem k tomu, že univerzální rámec pro posuzování udržitelnosti potravinového a 

zemědělského systému (SAFA) vytvořila Organizace Spojených národů pro výživu a 

zemědělství (FAO); 

D. vzhledem k tomu, že Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) poskytuje 

střednědobou pomoc v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání a zaměstnanosti ve 

venkovských oblastech marginalizovaným komunitám; vzhledem k tomu, že EZFRV 

může zohledňovat zvláštní potřeby uprchlíků a být používán pro účely opatření v oblasti 

odborného vzdělávání a získávání dovedností v jednotlivých odvětvích činností ve 

venkovských oblastech; 

E. vzhledem k tomu, že by ve všech politikách EU měl být analyzován, zaznamenán a 

prosazován potenciál žen pracujících nebo podnikajících v zemědělských a venkovských 

oblastech, a že by těmito politikami neměly být znevýhodňovány, neboť tento přístup 

postaví základy pro to, aby se ženy staly hybnou silou rozvoje a inovací a napomohly 

celému odvětví vymanit se z krize; vzhledem k tomu, že by ženy měly být zapojeny do 

odvětvových plánů rozvoje na místní a regionální úrovni, tak aby místní oblasti mohly 

využít jejich potřeby, zkušenosti a představy, a že by proto ženy měly být vybaveny 

dovednostmi, které jsou požadovány k aktivní účasti na tvorbě těchto plánů; 

F. vzhledem k tomu, že demografické změny, např. stárnutí obyvatelstva a migrační toky, by 

mohly být důležitým faktorem v rozvoji horských oblastí nebo znevýhodněných 

venkovských oblastí, které jsou postiženy odlivem populace nebo jejím stárnutím; 

1. vyzdvihuje význam zemědělství a zemědělsko-potravinářského odvětví pro sociální a 

územní soudržnost vzhledem k jejich roli z hlediska udržitelného hospodářského růstu, 

vytváření kvalitních pracovních míst a zachovávání venkovských komunit; zdůrazňuje, že 

je třeba zachovat rozpočet SZP a posílit jeho sociální a hospodářskou úlohu, se zvláštním 

ohledem na velmi drobné a drobné zemědělství a zohlednit regionální zvláštnosti; 

zdůrazňuje, že účinné provádění SZP by mělo přispět k sociálnímu začlenění ve 

venkovských oblastech, k důstojným životním a pracovním podmínkám a k dobrým 

vyhlídkám do budoucna; 

2. podporuje komplexní rozvoj zeměpisných označení za účelem ochrany zvláštních 

regionálních charakteristik a kulturní rozmanitosti, neboť představují klíčový zdroj 

kvalitních nových pracovních míst ve venkovských komunitách; 
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3. podporuje koordinovaný přístup k využívání druhého pilíře SZP a jiných fondů EU s 

cílem posílit jejich účinnost a vyhnout se neefektivnosti a zdvojování; zdůrazňuje 

součinnost s Evropským sociálním fondem, který zemědělcům neposkytuje přímou 

finanční podporu, ale prostředky z tohoto fondu lze uvolnit na podporu odborné přípravy a 

uzpůsobení se změnám v zemědělství a hospodářství venkova, jakož i na sociální 

začlenění a boj proti chudobě; zdůrazňuje význam zapojení místních a regionálních 

správních orgánů a dalších příslušných místních komunit do řízení a vytváření politik pro 

venkovské oblasti a lepší připravenost správních orgánů na řešení otázek souvisejících s 

evropskými fondy; 

4. zdůrazňuje význam územní soudržnosti EU, která by měla být zaručena politikami 

hospodářského rozvoje, jež budou uzpůsobeny problémům, s nimiž se venkovské oblasti 

potýkají; vyzdvihuje silnou vazbu mezi venkovskými systémy, malými komunitami a 

obcemi a vyzývá k větší součinnosti mezi nástroji politiky soudržnosti a SZP; upozorňuje 

v této souvislosti na význam integrovaných územních investic a komunitně vedeného 

místního rozvoje; domnívá se, že v zájmu zachování dynamických venkovských oblastí a 

obnovení pracovních míst by měla být podporována opětovná teritorializace tam1, kde 

existuje tradiční propojení mezi zaměstnáním, zemědělstvím a daným územím; 

5. vyzývá členské státy, aby s ohledem na obecně uznávaný úspěch programu LEADER v 

oblasti vytváření pracovních míst ve venkovských oblastech poskytly pro tento program 

odpovídající zdroje; 

6. je přesvědčen o tom, že SZP orientovaná na trh vede k cenové nestabilitě a přílišné 

konkurenci, což má za následek negativní dopad na příjmy a zaměstnanost na venkově, 

čehož je důkazem krizová situace v odvětví mléka a mléčných výrobků po zrušení 

systému kvót; vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily ceny, které by náležitě 

zohledňovaly práci producentů a zajistily jim a jejich zaměstnancům důstojnou životní 

úroveň, a to i prostřednictvím opatření na straně nabídky; sílí obavy nad možným 

negativním dopadem dohod o volném obchodě, o nichž se v současné době jedná a kam 

patří i transatlantické obchodní a investiční partnerství, a naléhavě vyzývá Komisi, aby 

posoudila jejich dopad na zemědělství; konstatuje, že přísné normy EU v oblasti 

bezpečnosti potravin, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, které jsou zásadní pro 

zajištění důvěry spotřebitelů EU, by neměly být ohroženy nebo by se o nich nemělo v 

rámci obchodních dohod jednat zvlášť; 

7. žádá přiměřené odškodnění pro ta odvětví a země, které jsou již ohroženy v důsledku 

ruského embarga nebo v důsledku současných dohod o volném obchodu, například s 

Tuniskem a Marokem; 

8. vyzývá každý členský stát v současné situaci, jejíž výrazné rysy zahrnují ruské embargo, 

snížení poptávky, zrušení mléčných kvót, prudký pokles cen, zvýšené výrobní náklady, 

zvýšenou konkurenceschopnost a environmentální výzvy, aby zvážily, jak lze zlepšit 

konkurenceschopnost jejich zemědělství tak, aby toto odvětví mohlo vytvářet pracovní 

místa a přidanou hodnotu, která se spravedlivě dělí mezi zemědělství a zemědělsko-

potravinářský průmysl, zejména v případě řemeslné výroby a malovýroby; zdůrazňuje v 

této souvislosti význam zachování zemědělských podniků na venkově, přičemž uznává 

                                                 
1 cf: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-

580.547+02+NOT+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//EN
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jejich multifunkční charakter, který jim umožňuje, aby mimo svou primární funkci 

produkce zemědělských surovin vykonávaly některé další důležité funkce, jako je ochrana 

životního prostředí a příspěvek k životaschopnosti venkovských oblastí a k rovnováze 

regionálního rozvoje; 

9. zdůrazňuje, že hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech by také měl být vnímán v 

souvislosti s jejich sociálním a demografickým rozvojem a že je zapotřebí řádně zohlednit 

opatření na podporu rodin a usnadnění propojení rodinného a pracovního života; 

10. zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat udržitelné zemědělství a potravinové systémy, 

včetně ekologického zemědělství, a dále udržitelné hospodaření s půdou, vodní 

hospodářství, biologickou rozmanitost a venkovské infrastruktury pro účely zachování a 

tvorby důstojných pracovních míst v zemědělství a prosperujících venkovských 

hospodářstvích při současném posunu k větší udržitelnosti a snížení používání pesticidů; 

11. zdůrazňuje, že evropské zemědělství čelí v současné době bezprecedentní krizi, která 

zbídačuje zemědělce, vytváří rizika úpadku a vede ke stoupajícímu počtu sebevražd; 

vyzývá Komisi, aby posoudila sociální dopad této krize, zvláště pokud jde o ztráty 

pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech; 

12. vyzývá k posílení organizací producentů vzhledem k tomu, že hrají zásadní úlohu při 

zachovávání zájmů zejména drobných zemědělců a rodinných zemědělských podniků, a k 

tomu, aby byly odpovídajícím způsobem aktivněji zapojeny do sociální podpory pro 

osoby pracující v tomto odvětví; 

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly podniky a družstva v sociální ekonomice, 

včetně sociálního zemědělství1, s cílem podpořit sociální začleňování a tvorbu pracovních 

míst ve venkovských oblastech; bere na vědomí opatření vykonávaná v rámci iniciativy 

pro sociální podnikání a vyzývá Komisi, aby podpořila přínos, který má sociální 

ekonomika pro rozvoj venkova, například prostřednictvím akčního plánu pro sociální 

ekonomiku; 

14. naléhavě žádá, aby byly učiněny kroky s cílem ukončit nekalé praktiky velkých skupin 

zajišťujících distribuci potravin v dodavatelském řetězci s cílem zajistit přiměřenou cenu 

zemědělcům, čímž se zachová potenciál tvorby pracovních míst, který má zemědělství ve 

venkovských oblastech; 

15. je znepokojen tím, že první pilíř SZP v současnosti zvýhodňuje velké zemědělské 

producenty a vede k mimořádné koncentraci trhu a k nedostatku pobídek 

pro zaměstnanost v příslušných odvětvích; vyzývá proto v této souvislosti k naléhavým 

reformám; 

16. požaduje silný první pilíř SZP, který bude podporovat udržitelnou produkci, kvalitní 

pracovní místa, ziskové zemědělské podniky a důstojné příjmy, jakož i dodržování 

příslušných kolektivních smluv a právních předpisů v oblasti sociálního a pracovního 

práva bez vytváření nových zátěží na zemědělce; 

                                                 
1cf: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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17. vyzývá členské státy, aby provedly transpozici směrnice 2014/36/EU o sezónních 

pracovnících do vnitrostátních právních předpisů; vyzývá členské státy, aby zajistily řádné 

uplatňování výše uvedené směrnice, a vyzývá Komisi, aby do září 2019 vypracovala 

zprávu o současném stavu jejího provádění; vyzývá Komisi, aby provedla analýzu rozsahu 

nelegálních systémů pronájmu v EU, a to pomocí šetření, průzkumů a statistických údajů, 

zvláště v těch evropských regionech, v nichž je více rozšířená nehlášená práce a využívání 

zemědělské práce; zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést účinné nástroje včetně 

odpovídajících inspekcí a kontrol, s cílem zaručit důstojné pracovní a životní podmínky 

sezónních pracovníků ve všech regionech EU, zvláště tam, kde je tento jev rozšířenější, 

a zdůrazňuje, že je zapotřebí zajistit dodržování zaměstnaneckých práv, pracovních 

standardů a kvalitních pracovních podmínek obecně; 

18. vítá opatření ke zjednodušení SZP, která byla dosud zavedena, avšak vyzývá Komisi, aby 

dále rozvíjela a prováděla opatření s cílem zavést proporcionalitu a flexibilitu, pokud jde o 

administrativní zátěž SZP; považuje to za přínosné pro zemědělce i pro hladké fungování 

SZP jako celku; 

19. zdůrazňuje, že opatření na podporu demografického rozvoje a charakteru zemědělských 

oblastí vstřícného vůči rodinám je již jedním z cílů SZP a že by měl být zdůrazněn, také 

v souvislosti s otázkami týkajícími se trhu práce; 

20. vyzývá Komisi, aby zavedla ukazatele, které navrhla Organizace OSN pro výživu a 

zemědělství ve svém posouzení udržitelnosti potravinového a zemědělského systému 

(SAFA), zejména ukazatele související se zaměstnaností a dobrými sociálními 

podmínkami; 

21. zdůrazňuje, že zemědělské podniky musí dodržovat vnitrostátní právní předpisy týkající se 

zaměstnanosti a sociální oblasti; domnívá se, že jakékoli zavedení dodatečné 

podmíněnosti do plateb v rámci prvního pilíře SZP by značně zvýšilo administrativní 

zátěž pro zemědělce a omezilo by to jejich potenciál tvorby pracovních míst; 

22. požaduje, aby v zájmu vytváření kvalitních pracovních míst, zajišťování souladu s 

pracovně-právními předpisy, v zájmu boje proti nehlášené práci, vysoké úrovně 

pracovních podmínek pro ochranu zdraví a bezpečnost práce a podpory sociální integrace 

pracovníků na venkově, včetně uprchlíků, migrantů a sezónních pracovníků, hráli sociální 

partneři, správní orgány a případně i organizace občanské společnosti výraznější roli v 

rozvoji a provádění společné zemědělské politiky; 

23. zdůrazňuje, že je zapotřebí prosazovat aktivní opatření a politiky zdůrazňující pozitivní 

úlohu migrace při zvyšování hospodářského růstu a podpoře sociální soudržnosti ve 

venkovských oblastech; 

24. zdůrazňuje význam kvalitního odborného vzdělávání zemědělců a pracovníků v 

zemědělství, jehož součástí je odborná učňovská příprava a získávání dovedností v oblasti 

IKT, zejména pak v případě mladých lidí, kteří vstupují na trh práce, aby se dokázali 

přizpůsobit změnám ve stále se měnícím globálním prostředí zemědělství a zemědělsko-

potravinářského odvětví a aby zároveň zaručili produkci potravin v dostatečném množství 

a vysoké kvalitě; 

25. zdůrazňuje, že přístup k infrastrukturám IKT a zavádění širokopásmového internetu ve 
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venkovských oblastech, jakož i školení v oblasti digitálních dovedností, jsou klíčovými 

předpoklady pro modernizaci zemědělských podniků a pro celoživotní vzdělávání 

pracovníků v zemědělství a zemědělců, jakož i pro tvorbu pracovních míst a zakládání 

podniků ve venkovských oblastech; 

26. zdůrazňuje, že digitální rozvoj ve venkovských oblastech je zásadním prvkem pro tvorbu 

dalších udržitelných pracovních míst a dále že je třeba vypracovat koncepci „digitálních 

vesnic“, která se neomezí na pouhou širokopásmovou infrastrukturu; 

27. vybízí členské státy, aby podpořily program ERASMUS+ mezi mladými zemědělci, kteří 

procházejí odbornou přípravou, včetně jeho učňovské složky, s cílem podnítit tyto 

zemědělce k získávání nových technických a jazykových dovedností v zahraničí; 

28. zdůrazňuje obzvláštní přínosy učení založeného na pracovní činnosti a učňovství ve 

venkovských oblastech, které se často vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti a 

omezenou dostupností vzdělávacích středisek; 

29. připomíná, že rozloha zemědělské půdy v EU se každým rokem zmenšuje; zdůrazňuje, že 

zachování obdělávané plochy je zásadní pro udržení pracovních míst ve venkovských 

oblastech; vyzývá členské státy k výměně osvědčených postupů a k vypracování dalších 

nástrojů s cílem umožnit přístup k půdě ve venkovských oblastech s vysokou 

nezaměstnaností, a to například nejen na základě vlastnictví, ale též participativním 

využíváním a správou zemědělské půdy v souladu s vnitrostátní praxí; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že zlepšení přístupu k půdě prostřednictvím takových nástrojů, jako jsou 

veřejné pozemkové banky, obnova opuštěných polí, zakládání sociálních družstev, veřejné 

dotace a zlepšení přístupu k úvěrům přispějí k zaměstnanosti v zemědělství, zejména v 

případě mladých lidí a žen; připomíná, jak zásadní jsou opatření umožňující generační 

výměnu a zakládání podniků mladými zemědělci; 

30. připomíná, že průměrný evropský zemědělec vlastní pouze 12 hektarů půdy a že 70 % 

zemědělských podniků hospodaří na výměře menší než pět hektarů; konstatuje, že z 

důvodu své velikosti a struktury si zemědělské podniky nemohou vždy dovolit přijímat 

zaměstnance na plný úvazek nebo kvalifikované pracovníky; vybízí proto Komisi a 

členské státy, aby zavedly opatření na podporu skupin zaměstnavatelů; 

31. zdůrazňuje, že je důležité zavést ustanovení k usnadnění převodu zemědělských podniků, 

neboť mají často významnou hodnotu z hlediska dědictví; 

32. domnívá se, že hospodaření, a zejména rodinné hospodaření má jediný a nejdůležitější 

vliv na zachování hospodářské a sociální struktury venkovských oblastí; domnívá se v této 

souvislosti, že rodinné hospodaření bude stále více udržitelné, budou-li vytvářeny pobídky 

pro konsolidaci stávajících podniků, a tím i maximalizována následná tvorba pracovních 

příležitostí v místních regionech; 

33. konstatuje, že ženy zásadním způsobem přispívají k hospodářství venkovských oblastí; je 

znepokojen nízkou účastí žen na zaměstnanosti na venkově a v zemědělství, kde 

představují 45 % pracovní síly, ačkoliv tvoří 50 % obyvatelstva; poukazuje na to, že ženy 

jsou neúměrně ovlivňovány nejistými a nestandardními podmínkami zaměstnání; 

zdůrazňuje, že situace je ještě vážnější, pokud se jedná o dostupnost vlastnictví farem, 
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neboť pouze 29 % půdy je vlastněno ženami1; naléhavě žádá, aby byly vyřešeny rozdíly 

mezi muži a ženami na venkově za účelem zlepšení pracovních podmínek žen a jejich 

přístupu k půdě; konstatuje, že ve venkovských oblastech je rozdíl v odměňování žen a 

mužů o více než 10 % větší než jinde; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se politiky EU pro 

oblast zemědělství a venkova zaměřily na rovnost žen a mužů; v této souvislosti 

zdůrazňuje význam aktuálních statistik o vlastnictví farem a zaměstnanosti žen ve 

venkovských oblastech; 

34. vyzývá k tomu, aby na venkově a v malých horských společenstvích bylo zachováno 

právo na veřejné služby, jako jsou školy a zdravotnická zařízení, aby zůstala zachována 

jejich dynamika a přitažlivost a aby se zároveň zachovala stávající pracovní místa a 

vytvořila místa nová a aby se vyřešil problém vylidňování venkovských oblastí pobízením 

lidí žijících v těchto oblastech, aby v nich zůstali a usadili se tam; poznamenává, že 

inovativní řešení, jako jsou multimodální platformy, které obyvatelům venkova usnadní 

rychlý a účinný přístup ke službám, mohou přispět k ochraně přístupu k veřejným 

službám; podporuje rozvoj systémů minimálního příjmu na úrovni členských států v 

zájmu zajištění důstojného příjmu pro venkovské obyvatele a podpory sociální 

soudržnosti v každém členském státě, a to vzhledem k vysoké míře chudoby a sociálního 

vyloučení ve venkovských oblastech. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf 
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