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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 

lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et maapiirkonnad moodustavad üle 77 % Euroopa Liidu territooriumist ning et 

neis piirkondades on suur hulk töökohti seotud põllumajanduse ja põllumajandusliku 

toidutööstusega; 

B. arvestades, et põllumajandus ja põllumajanduslik toidutööstus moodustavad 15 miljoni 

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

C. arvestades FAO poolt välja töötatud toidu- ja põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkuse 

hindamise (SAFA) üldist raamistikku; 

D. arvestades, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) pakub 

maapiirkondades tõrjutud kogukondade jaoks keskmise tähtajaga abi majutuse, tervishoiu-

, hariduse ja tööhõive valdkonnas; arvestades, et EAFRD saab võtta arvesse pagulaste 

erivajadusi ja seda saab kasutada kutseõppe ja oskuste omandamise meetmete jaoks 

maapiirkondade erinevates tegevussektorites; 

E. arvestades, et põllumajanduses ja maapiirkondades töötavate ja/või ettevõtluses osalevate 

naiste potentsiaali tuleks analüüsida, registreerida ja edendada kõigis ELi 

poliitikasuundades, ilma et neid nende pärast ebasoodsasse olukorda asetataks, sest see 

loob aluse sellele, et naised muutuvad arengu ja innovatsiooni käivitajateks, aidates kogu 

sektoril kriisist väljuda; arvestades, et naisi tuleks kaasata valdkondlikesse 

arengukavadesse kohalikul ja piirkondlikul tasandil, et saada kasu nende vajadustest, 

kogemustest ja nägemusest, ning seetõttu tuleb naistele tagada oskused, mis on vajalikud 

selleks, et nad nende kujundamises aktiivselt osaleksid; 

F. arvestades, et demograafilised muutused, nagu vananev rahvastik ja rändevood, võivad 

olla oluline tegur mägiste või ebasoodsas olukorras olevate maapiirkondade arengus, kus 

esineb rahvastikukadu või rahvastiku vananemist; 

1. rõhutab, kui olulised on põllumajandus ja põllumajanduslik toidutööstus sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks, tulenevalt nende rollist jätkusuutliku majanduskasvu, 

kvaliteetsete töökohtade loomise ning maakogukondade säilitamise puhul; rõhutab 

vajadust tugevdada ühise põllumajanduspoliitika eelarvet ning tugevdada selle sotsiaalset 

ja majanduslikku rolli, keskendudes eelkõige mikro- ja väiketalupidamisele ning võttes 

arvesse piirkondlikke eripärasid; rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika tõhus 

rakendamine peaks aitama maapiirkondades kaasa sotsiaalsele kaasamisele, 

inimväärsetele elamis- ja töötingimustele ning headele tulevikuväljavaadetele; 

2. toetab geograafiliste tähiste laiaulatuslikku arendamist, et kaitsta piirkondade 

territoriaalset eripära ja kultuurilist mitmekesisust, kuivõrd need on ülioluline kapital 

kvaliteetsete töökohtade loomiseks maapiirkondades; 

3. toetab ühtset lähenemisviisi ühise põllumajanduspoliitika teise samba ja muude ELi 

fondide vahel, et tugevdada nende tõhusust ning vältida vajakajäämisi või dubleerimist; 
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juhib tähelepanu Euroopa Sotsiaalfondi koostoimele, mis ei anna põllumajandustootjatele 

otsest rahalist abi, vaid mida võib kasutada koolitustegevusteks ning 

põllumajandussektoris ja maapiirkondade majanduses toimunud muutustega 

kohanemiseks ning sotsiaalseks kaasamiseks ja vaesuse vähendamiseks; rõhutab, kui 

oluline on kohalike ja piirkondlike haldusasutuste ning muude asjaomaste kogukonnas 

osalejate kaasamine maaelu poliitika haldamisse ja kavandamisse, ning nende parem 

ettevalmistamine Euroopa fondidega seotud küsimustega tegelemiseks; 

4. rõhutab, kui tähtis on liidus territoriaalne ühtekuuluvus, mis tuleb saavutada 

maapiirkondade probleemide lahendamisele suunatud majandust arendava poliitika abil; 

rõhutab tugevat seost maapiirkondade süsteemide, väikeste kogukondade ja 

omavalitsusüksuste vahel ning nõuab paremat koostoimet ühtekuuluvuspoliitika vahendite 

ja ühise põllumajanduspoliitika vahel; rõhutab sellega seoses integreeritud territoriaalsete 

investeeringute ja kogukonna juhitud kohaliku arengu tähtsust; on arvamusel, et 

taasterritorialiseerimist1, mille puhul on olnud traditsiooniliselt olemas seosed tööhõive ja 

põllumajanduse ja teatava territooriumi vahel, tuleks toetada, et säilitada dünaamilised 

maapiirkonnad ja tuua tagasi töökohad; 

5. kutsub liikmesriike üles programmi LEADER piisavalt rahastama, võttes arvesse selle 

tunnustatud edu töökohtade loomisel maapiirkondades; 

6. on seisukohal, et turule orienteeritud ühine põllumajanduspoliitika toob kaasa suure 

hindade kõikumise ja ülemäärase konkurentsi, millel on negatiivne mõju maapiirkonna 

elanike sissetulekutele ja tööhõivele, nagu tõendab kriisiolukord piimatööstuses, mis 

tekkis pärast kvoodisüsteemi kaotamist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama 

hinnad, mille puhul võetakse arvesse tootjate tehtud töö, et kindlustada neile ja töötajatele 

inimväärne elatustase, samuti varustuskindluse meetmete abil; jagab muret võimaliku 

negatiivse mõju pärast, mis vabakaubanduslepingutel, mille üle praegu läbirääkimisi 

peetakse, nagu Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, on 

põllumajandussektori tööhõivele, ning nõuab tungivalt, et komisjon hindaks nende mõju 

põllumajandusele; märgib, et ELi kõrgeid toiduohutuse, tervishoiu- ja loomade heaolu 

norme, mis on ELi tarbijate usalduse tagamiseks määrava tähtsusega, ei tohiks ohustada 

ega neid läbirääkimiste teel kaotada; 

7. nõuab piisavate hüvitiste maksmist nendele sektorite ja riikidele, kes on juba ohus pärast 

Venemaa kehtestatud embargot või praegu kehtivate, nagu Tuneesia ja Marokoga 

sõlmitud vabakaubanduslepingute tulemusel; 

8. praeguses olukorras, mida iseloomustavad Venemaa embargo, nõudluse vähenemine, 

piimakvootide kaotamine, hindade järsk langus, tootmiskulude kasv, tihenenud 

konkurents ning keskkonnaprobleemid, kutsub kõiki liikmesriike üles kaaluma võimalusi 

parandada oma põllumajanduse konkurentsivõimet, et see suudaks luua töökohti ning 

lisaväärtust, mis jaotuks põllumajandus- ja põllumajandusliku toidutööstuse sektoris 

võrdselt, eriti mis puudutab käsitööna tehtud ja väikesemahulist tootmist; rõhutab sellega 

seoses, et oluline on tagada põllumajandusettevõtete säilimine piirkondades, tunnustades 

nende multifunktsionaalset rolli, mis võimaldab neil lisaks nende peamisele funktsioonile, 

mis on põllumajandussaaduste tootmine, täita ka mitmeid teisi olulisi funktsioone, nagu 

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

580.547+02+NOT+XML+V0//ET 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//ET
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//ET
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keskkonnakaitse, panustamine maapiirkondade elujõulisusse ning piirkondliku arengu 

tasakaalustatusse; 

9. rõhutab, et majandusarengut maapiirkondades tuleb vaadelda ka seoses nende sotsiaalsete 

ja demograafiliste arengusuundumustega ning et arvesse tuleb võtta perede toetamist ning 

töö- ja eraelu parema tasakaalu edendamist; 

10. rõhutab vajadust toetada säästvat põllumajandust ja säästvate toiduainetootmise süsteeme, 

sealhulgas mahepõllumajandust ning pinnase, vee ja bioloogilise mitmekesisuse säästvat 

haldamist, et säilitada ja luua inimväärseid töökohti põllumajanduses ja arenevas 

maamajanduses, liikudes suurema säästlikkuse ja pestitsiidide vähesema kasutamise 

poole; 

11. toonitab, et Euroopa põllumajandus elab praegu üle enneolematu ulatusega kriisi, mis on 

toonud kaasa ettevõtete vaesumise, pankrotiohu ning suureneva enesetappude arvu; palub 

komisjonil hinnata selle kriisi sotsiaalseid mõjusid, eelkõige seoses töökohtade 

kadumisega, eriti maapiirkondades; 

12. nõuab, et tugevdataks tootjaorganisatsioone, sest nad mängivad olulist rolli 

väikepõllumajandustootjate ja eriti põllumajanduslike pereettevõtete huvide kaitsmisel, ja 

et neid kaasataks vastavalt aktiivsemalt sotsiaaltoetuste pakkumisse asjaomases sektoris 

töötajatele; 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama sotsiaalmajanduse ettevõtteid ja ühistuid, 

sealhulgas sotsiaalset põllumajandust1, et toetada sotsiaalset integratsiooni ja töökohti 

maapiirkondades; võtab teadmiseks sotsiaalettevõtluse algatuse raames võetud meetmed 

ning kutsub komisjoni üles edendama sotsiaalmajanduse panust maaelu arengusse 

sotsiaalmajanduse tegevuskava abil; 

14. nõuab tungivalt suurte toiduainete jaemüügiettevõtjate ebasobivate tavade kasutamise 

lõpetamist tarneahelas, et tagada põllumajandustootjatele õiglane hind, mis kindlustab 

põllumajanduse töökohtade loomise potentsiaali maapiirkondades; 

15. väljendab muret selle pärast, et ühise põllumajanduspoliitika esimene sammas eelistab 

suuri põllumajandustootjaid, mis viib äärmusliku turu kontsentratsioonini ja tööhõivega 

seotud stiimulite puudumiseni asjaomastes sektorites; nõuab seetõttu, et selles vallas 

viidaks ellu kiireid reforme; 

16. nõuab tugevat ühise põllumajanduspoliitika esimest sammast, millega edendatakse 

säästvat tootmist, kvaliteetseid töökohti, kasutoovaid põllumajandusettevõtteid ning 

inimväärset sissetulekut ning asjaomaste kollektiivlepingute ning sotsiaal- ja 

tööõigusaktide järgimist, tekitamata põllumajandustootjatele uusi piiranguid; 

17. palub liikmesriikidel võtta siseriiklikesse õigusaktidesse üle direktiiv 2014/36/EL, mis 

käsitleb hooajatöötajaid; kutsub liikmesriike üles tagama eespool nimetatud direktiivi 

nõuetekohane kohaldamine ja palub komisjonil koostada aruande selle rakendamise 

hetkeseisu kohta 2019. aasta septembriks; palub komisjonil analüüsida ebaseaduslike 

                                                 
1 vt: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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värbamissüsteemide ulatust ELis uurimiste, küsitluste ja statistiliste andmete abil, eriti 

nendes Euroopa piirkondades, kus deklareerimata töö ja põllumajandustöö ärakasutamine 

on laiemalt levinud; rõhutab vajadust kehtestada tulemuslikud vahendid, sh piisavad 

inspektsioonid ja kontrollid, et tagada hooajatöötajate inimväärsed töö- ja 

elamistingimused kõigis ELi piirkondades, eriti seal, kus nimetatud nähtus on rohkem 

levinud, ja rõhutab vajadust tagada tööõiguste, töönormide ja kvaliteetsete töötingimuste 

järgimine üldiselt; 

18. väljendab heameelt praeguseks ellu viidud ühise põllumajanduspoliitika 

lihtsustamismeetmete üle, kuid palub komisjonil arendada edasi ja rakendada meetmeid 

proportsionaalsuse ja paindlikkuse loomiseks seoses ühise põllumajanduspoliitika 

halduskoormusega; leiab, et see on kasulik põllumajandustootjatele ja ühise 

põllumajanduspoliitika kui terviku sujuvaks toimimiseks; 

19. rõhutab, et demograafiliste arengusuundumuste ja peresõbralikkuse edendamine 

maapiirkondades on juba praegu ühise põllumajanduspoliitika eesmärk ning et sellel 

peaks olema suurem rõhk ka tööturuga seotud küsimuste kontekstis; 

20. palub, et komisjon võtaks toidu- ja põllumajandussüsteemide jätkusuutlikkuse hindamise 

(SAFA) puhul kasutusele FAO välja pakutud näitajad, eelkõige tööhõive ja sotsiaalse 

heaoluga seotud näitajad; 

21. rõhutab, et põllumajandusettevõtted peavad järgima riiklikke tööhõive- ja 

sotsiaalvaldkonna õigusakte; leiab, et ühise põllumajanduspoliitika esimese samba 

maksete mis tahes täiendavad tingimused suurendaksid olulisel määral 

põllumajandustootjate halduskoormust ja piiraksid nende töökohtade loomise potentsiaali; 

22. nõuab tööturu osapoolte ja haldusasutuste ning vajaduse korral kodanikuühiskonna 

organisatsioonide suuremat rolli põllumajanduspoliitika arendamisel ja rakendamisel, et 

luua kvaliteetseid töökohti, tagada tööõigusaktide järgimine, võidelda deklareerimata töö 

vastu, tagada kõrgetasemelised tervist säästvad ja ohutud standardid ning edendada kõigi 

maapiirkonnas töötajate, sealhulgas pagulaste, rändajate ja hooajatöötajate sotsiaalset ja 

majanduslikku integreerimist ühiskonda; 

23. rõhutab vajadust edendada aktiivseid meetmeid ja poliitikasuundi, mis toovad esile rände 

positiivse rolli majanduskasvu suurendamisel ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel 

maapiirkondades; 

24. rõhutab, kui tähtis on põllumajandustootjate ja -töötajate kvaliteetne kutseõpe, mis hõlmab 

õppimist läbi praktika ja oskuste, sealhulgas digitaaloskuste omandamise, eriti tööturule 

sisenevate noorte jaoks, et kohaneda muutustega põllumajanduses ja põllumajanduslikus 

toidutööstuses muutuvas ülemaailmses keskkonnas, tagades samal ajal piisava ja 

kvaliteetse toidutootmise; 

25. rõhutab, et juurdepääs IKT taristutele ning lairibaühenduse kasutamine maapiirkondades 

ning digitaaloskuste õpetamine on erakordselt olulised põllumajandusettevõtete 

kaasajastamise ning põllumajandustöötajate ja -tootjate elukestva õppe paremaks 

muutmise ning töökohtade ja ettevõtete loomise puhul maapiirkondades; 

26. rõhutab digitaalse arengu vajadust maapiirkondades, mis on oluline tegur rohkemate 



 

AD\1095681ET.doc 7/9 PE577.059v02-00 

 ET 

jätkusuutlike töökohtade jaoks, ning nn digitaalsete külade kontseptsiooni vajadust, mis 

hõlmab rohkemat kui pelgalt lairibataristut; 

27. ergutab liikmesriike tutvustama õppivate noorte põllumajandustootjate seas programmi 

„Erasmus+“, eriti selle õpipoisiõppele suunatud külgi, et innustada neid minema 

välismaale omandama uusi tehnilisi ja keeleoskusi; 

28. rõhutab erilist kasu, mida tööl õppimine ja õpipoisiõpe toovad maapiirkondades, kus 

töötuse määr on sageli kõrge ja kus juurdepääs koolituskeskustele on piiratud; 

29. tuletab meelde, et põllumajandusmaa pindala kahaneb ELis aasta-aastalt; rõhutab, et 

põllumajandusliku maa säilitamine on hädavajalik maapiirkondades töökohtade 

alalhoidmiseks; palub, et liikmesriigid vahetaksid parimaid tavasid ning töötaksid välja 

täiendavad vahendid, et võimaldada kõrge töötuse määraga maapiirkondades juurdepääsu 

maakasutusele, näiteks mitte üksnes omandi kaudu, vaid ka põllumajandusmaa 

omandiosaluse ja osalusjuhtimise kaudu kooskõlas siseriiklike tavadega; rõhutab sellega 

seoses, et maakasutusele juurdepääsu parandamine selliste vahenditega nagu riiklikud 

maapangad, mahajäetud põldude taastamine, sotsiaalsete ühistute loomine, riiklikud 

toetused ja parem juurdepääs laenudele, on põllumajandussektori tööhõive jaoks määrava 

tähtsusega, eriti mis puudutab noori ja naisi; tuletab meelde selliste meetmete tähtsust, mis 

võimaldavad toetada põlvkondade vahetumist ning noorte põllumajandustootjate 

tekkimist; 

30. tuletab meelde, et keskmiselt omab Euroopa põllumajandustootja vaid 12 hektarit maad 

ning et 70%-l põllumajandustootjatest on vähem kui 5 hektarit maad; märgib, et tulenevalt 

nende suurusest ja struktuurist ei saa põllumajandustootjad endale alati täistööajaga ja 

kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid lubada; ergutab seetõttu komisjoni ja liikmesriike võtma 

meetmeid tööandjate rühmituste edendamiseks; 

31. rõhutab selliste meetmete loomise tähtsust, mis hõlbustavad põllumajandusettevõtete 

üleandmist, arvestades, et neil on sageli märkimisväärne pärandiline väärtus; 

32. on veendunud, et põllumajandusel ja eriti põllumajanduslikul pereettevõtlusel on kõige 

olulisem mõju majandusliku ja sotsiaalse struktuuri säilitamisel maapiirkondades; on 

sellega seoses veendunud, et põllumajandusliku pereettevõtluse muudaks järjest 

jätkusuutlikumaks olemasolevate põllumajanduslike majapidamiste konsolideerimine ja 

seeläbi järjepideva tööhõive maksimumini viimine kohalikes piirkondades; 

33. juhib tähelepanu naiste olulisele panusele, mida nad annavad maapiirkondade majandusse; 

väljendab muret naiste madala osalemise pärast maapiirkondade ja põllumajandussektori 

tööhõives, kuna nad moodustavad 45 % majanduslikult aktiivsest rahvastikust, kuigi nad 

esindavad 50 % kogurahvastikust; rõhutab, et naised kannatavad ebaproportsionaalselt 

palju ebakindlate ja mittestandardsete tööhõivetingimuste tõttu; rõhutab, et seoses 

juurdepääsuga põllumajandusomandile on olukord veelgi tõsisem, kuna naistele kuulub 

vaid 29 % maast1; nõuab tungivalt, et maapiirkondades tegeldaks soolise ebavõrdsusega, 

et parandada naiste töötingimusi ja ligipääsu maakasutusele; märgib, et maapiirkondades 

on sooline palgalõhe 10 % suurem kui mujal; rõhutab, et ELi põllumajandus- ja 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf 
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maaelupoliitikas tuleks keskenduda soolisele aspektile; rõhutab sellega seoses sellise 

ajakohastatud statistika olulisust, mis käsitleb põllumajandusomandit ja naiste tööhõivet 

maapiirkondades; 

34. nõuab, et kaitstakse õigust avalikele teenustele (nagu koolid ja tervishoiuasutused) 

maapiirkondades ja väikestes mägikogukondades, et säilitada neid dünaamiliste ja 

atraktiivsetena ning alal hoida olemasolevaid töökohti samal ajal uusi luues, ning peatada 

maapiirkondades rahvastikukadu, julgustades inimesi sinna jääma ja sisse seadma; 

märgib, et uuenduslikud lahendused, nagu multimodaalsed platvormid, mis võimaldavad 

maapiirkondade elanikel kiiresti ja tõhusalt teenustele juurde pääseda, võivad aidata 

kaitsta õigust avalikele teenustele; toetab maaelanike inimväärse sissetuleku tagamiseks ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamiseks igas liikmesriigis miinimumsissetuleku kavade 

arendamist liikmesriikide tasandil, võttes arvesse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõrget 

taset maapiirkondades. 
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