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NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže vidiecke oblasti predstavujú viac než 77 % územia EÚ a keďže mnohé pracovné 

miesta v týchto oblastiach súvisia s poľnohospodárstvom a agropotravinárskym odvetvím; 

B. keďže poľnohospodárske a agropotravinárske odvetvie spolu predstavujú 6 % HDP EÚ, 

15 miliónov podnikov a 46 miliónov pracovných miest; 

C. keďže všeobecný rámec iniciatívy posudzovanie udržateľnosti potravinových a 

poľnohospodárskych systémov (SAFA) bol vypracovaný Organizáciou OSN pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO); 

D. keďže Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) poskytuje 

strednodobú finančnú pomoc v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a 

zamestnanosti vo vidieckych oblastiach pre marginalizované komunity; keďže EPFRV 

môže zohľadniť osobitné potreby utečencov a môže byť použitý na činnosti v oblasti 

odbornej prípravy a získavania zručností v rôznych odvetviach činnosti vo vidieckych 

oblastiach; 

E. keďže potenciál žien, ktoré pracujú a/alebo podnikajú v poľnohospodárstve a na vidieku, 

by sa mal analyzovať, zaznamenať a presadzovať vo všetkých politikách EÚ, pričom tieto 

ženy by nemali byť znevýhodňované žiadnou z týchto politík, pretože to vytvorí základ, 

aby sa ženy mohli stať hnacou silou rozvoja a inovácií, čo by pomohlo celému odvetviu 

dostať sa z krízy; keďže ženy by sa mali zapájať do odvetvových plánov rozvoja na 

miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorých by sa zužitkovali ich potreby, skúsenosti a 

vízie, a preto by mali byť vybavené zručnosťami, ktoré sú potrebné na to, aby sa aktívne 

zapájali do ich vypracúvania; 

F. keďže demografické zmeny, ako starnutie obyvateľstva a migračné toky, by mohli byť 

dôležitým faktorom rozvoja horských a znevýhodnených vidieckych oblastí, v ktorých 

dochádza k vyľudňovaniu alebo starnutiu obyvateľstva; 

1. zdôrazňuje význam poľnohospodárstva a agropotravinového odvetvia pre sociálnu a 

územnú súdržnosť vzhľadom na ich úlohu pri udržateľnom hospodárskom raste, tvorbe 

kvalitných pracovných miest a pri zachovaní vidieckych komunít; zdôrazňuje potrebu 

zachovať rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a posilniť jeho sociálnu a 

hospodársku úlohu, najmä so zameraním na poľnohospodárske mikropodniky a malé 

podniky a zohľadniť regionálne osobitosti; zdôrazňuje, že účinné vykonávanie SPP by 

malo prispieť k sociálnemu začleňovaniu vo vidieckych oblastiach, k dôstojným životným 

a pracovným podmienkam a k dobrým vyhliadkam do budúcnosti; 

2. podporuje komplexný rozvoj zemepisných označení na ochranu regionálnych osobitostí a 

kultúrnej rozmanitosti, pretože predstavujú dôležitý zdroj nových vysokokvalitných 

pracovných miest vo vidieckych spoločenstvách; 

3. podporuje koordinovaný prístup medzi druhým pilierom SPP a ostatnými fondmi EÚ s 
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cieľom posilniť ich efektívnosť a vyhnúť sa neefektívnym a duplicitným činnostiam; 

vyzdvihuje súčinnosť s Európskym sociálnym fondom, ktorý poľnohospodárom 

neposkytuje priamu finančnú pomoc, možno ho však mobilizovať na podporu odbornej 

prípravy a prispôsobenia sa zmenám v poľnohospodárstve a vidieckom hospodárstve, ako 

aj na sociálne začleňovanie a boj proti chudobe; zdôrazňuje význam zapojenia orgánov 

miestnej a regionálnej verejnej správy a ostatných príslušných miestnych aktérov do 

riadenia a vytvárania vidieckej politiky a význam zlepšenia prípravy orgánov verejnej 

správy v oblasti riešenia otázok spojených s európskymi fondmi; 

4. zdôrazňuje význam územnej súdržnosti v EÚ, ktorá by sa mala zaručiť politikami 

hospodárskeho rozvoja prispôsobenými výzvam, ktorým čelia vidiecke oblasti; zdôrazňuje 

úzke prepojenie medzi vidieckymi systémami, malými spoločenstvami a obcami a 

požaduje lepšiu súčinnosť medzi nástrojmi politiky súdržnosti a SPP; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje význam integrovaných územných investícií (ITI) a miestneho rozvoja 

vedeného komunitou (CLLD); domnieva sa, že v záujme zachovania dynamických 

vidieckych oblastí a obnovenia pracovných miest treba podporovať reteritorializáciu1 tam, 

kde existuje tradičné prepojenie medzi zamestnanosťou, poľnohospodárstvom a daným 

územím; 

5. vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na uznávaný úspech programu LEADER v oblasti 

vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach poskytli pre tento program 

primerané zdroje; 

6. vyjadruje presvedčenie, že trhovo orientovaná SPP vedie k nestabilite cien a prílišnej 

konkurencii, čo má za následok negatívny vplyv na príjmy a zamestnanosť na vidieku, 

čoho dôkazom je krízová situácia v mliekárenskom sektore po zrušení systému kvót; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili ceny, ktoré riadne zohľadnia prácu výrobcov 

s cieľom zabezpečiť im a ich zamestnancom dôstojnú životnú úroveň, a to aj 

prostredníctvom opatrení na strane ponuky; zdieľa obavy z možného negatívneho vplyvu 

dohôd o voľnom obchode, o ktorých sa v súčasnosti rokuje a kam patrí aj Transatlantické 

obchodné a investičné partnerstvo, na prácu v poľnohospodárstve, a naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby posúdila ich vplyv na poľnohospodárstvo; poznamenáva, že prísne normy 

EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ktoré 

sú životne dôležité pre zabezpečenie dôvery spotrebiteľov v EÚ, by nemali byť ohrozené 

alebo by sa o nich nemalo rokovať zvlášť v rámci obchodných dohôd; 

7. žiada primerané odškodnenie tých odvetví a krajín, ktoré sú už ohrozené v dôsledku 

ruského embarga alebo v dôsledku súčasných dohôd o voľnom obchode, napríklad dohôd 

s Tuniskom a Marokom; 

8. vyzýva všetky členské štáty, aby v súčasnom kontexte, ku ktorého hlavným črtám patrí 

ruské embargo, pokles dopytu, zrušenie kvót na mlieko, prudký pokles cien, zvýšenie 

výrobných nákladov, zvýšená hospodárska súťaž a environmentálne výzvy, zvážili, ako 

môžu vylepšiť konkurencieschopnosť svojho poľnohospodárstva tak, aby toto odvetvie 

mohlo vytvárať pracovné miesta a pridanú hodnotu, ktorá by sa spravodlivo rozdeľovala v 

poľnohospodárstve a agropotravinárskom odvetví, najmä v prípade remeselnej výroby a 

malovýroby; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zachovania poľnohospodárskych 

                                                 
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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podnikov na vidieku, uznáva ich multifunkčnú povahu, ktorá im umožňuje, aby okrem 

svojej primárnej funkcie produkcie poľnohospodárskych surovín plnili niekoľko iných 

dôležitých funkcií, ako je ochrana životného prostredia a prispievanie k životaschopnosti 

vidieckych oblastí a k rovnováhe regionálneho rozvoja; 

9. zdôrazňuje, že hospodársky rozvoj vo vidieckych oblastiach by sa mal vnímať aj v 

kontexte sociálneho a demografického vývoja, pričom treba zohľadniť opatrenia na 

podporu rodín a uľahčiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života; 

10. zdôrazňuje potrebu podporovať udržateľné poľnohospodárske a potravinárske systémy 

vrátane ekologického poľnohospodárstva, ako aj udržateľné riadenie pôdneho a vodného 

hospodárstva a biodiverzity, s cieľom zachovať a vytvárať dôstojné pracovné miesta v 

poľnohospodárskych a prosperujúcich vidieckych hospodárstvach pri súčasnom posune k 

väčšej udržateľnosti a zníženiu používania pesticídov; 

11. zdôrazňuje, že európske poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí bezprecedentnej kríze, ktorá 

ochudobňuje poľnohospodárov, čím vzniká riziko bankrotu a vedie k rastúcemu počtu 

samovrážd; vyzýva Komisiu, aby posúdila sociálny vplyv tejto krízy, najmä z hľadiska 

straty pracovných miest, najmä vo vidieckych oblastiach; 

12. požaduje, aby sa posilnili organizácie výrobcov, pretože zohrávajú zásadnú úlohu v 

oblasti ochrany záujmov drobných poľnohospodárov, a najmä rodinných 

poľnohospodárskych podnikov, a aby sa zodpovedajúcim spôsobom aktívnejšie podieľali 

na sociálnej podpore pre ľudí pracujúcich v tomto odvetví; 

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali podniky a družstvá v sociálnom 

hospodárstve vrátane sociálneho poľnohospodárstva1, s cieľom podporiť sociálne 

začleňovanie a tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach; berie na vedomie 

opatrenia vykonávané v rámci iniciatívy pre sociálne podnikanie a vyzýva Komisiu, aby 

zväčšila prínos sociálneho hospodárstva pre rozvoj vidieka, napríklad prostredníctvom 

akčného plánu pre sociálne hospodárstvo; 

14. naliehavo vyzýva, aby sa podnikli kroky na skoncovanie s nekalými praktikami veľkých 

distribučných skupín v oblasti potravín v dodávateľskom reťazci s cieľom zaručiť 

spravodlivé ceny pre poľnohospodárov, čím by sa zabezpečilo, že poľnohospodárstvo si 

zachová potenciál tvorby pracovných miest vo vidieckych oblastiach; 

15. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v súčasnosti prvý pilier SPP zvýhodňuje veľkých 

poľnohospodárskych výrobcov, čo vedie k extrémnej trhovej koncentrácii a nedostatku 

stimulov pre zamestnanosť v príslušných odvetviach; požaduje preto naliehavé reformy v 

tomto smere; 

16. požaduje silný prvý pilier SPP, ktorý bude podporovať udržateľnú produkciu, kvalitné 

pracovné miesta, ziskové poľnohospodárske podniky a dôstojné príjmy, ako aj 

dodržiavanie príslušných kolektívnych zmlúv a právnych predpisov v oblasti sociálneho a 

pracovného práva bez vytvárania nových záťaží pre poľnohospodárov; 

                                                 
1 cf: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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17. vyzýva členské štáty, aby do vnútroštátnych právnych predpisov transponovali smernicu 

2014/36/EÚ o sezónnych pracovníkoch; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správne 

uplatňovanie uvedenej smernice a vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o stave jej 

uplatňovania do septembra 2019; vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala rozsah systémov 

nelegálneho zamestnávania v EÚ prostredníctvom vyšetrovaní, prieskumov a štatistických 

údajov, najmä v tých európskych regiónoch, v ktorých je využívanie nelegálnej práce a 

poľnohospodárskej práce najviac rozšírené; zdôrazňuje, že je potrebné zaviesť účinné 

nástroje vrátane primeraných inšpekcií a kontrol na zabezpečenie dôstojných pracovných 

a životných podmienok sezónnych pracovníkov vo všetkých regiónoch EÚ, najmä v tých, 

kde je tento jav viac rozšírený, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť dodržiavanie 

zamestnaneckých práv a pracovných noriem a vysoko kvalitné pracovné podmienky vo 

všeobecnosti; 

18. víta opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté na zjednodušenie SPP, ale vyzýva Komisiu, aby 

naďalej vypracúvala a vykonávala opatrenia na zavedenie proporcionality a flexibility vo 

vzťahu k administratívnej záťaži v rámci SPP; považuje to za prospešné pre 

poľnohospodárov a pre hladké fungovanie SPP ako celku; 

19. zdôrazňuje, že opatrenia na podporu demografického vývoja a charakteru vidieckych 

oblastí, ktorý je priaznivý pre rodiny, sú už cieľom SPP a že je potrebné im prikladať 

väčší význam aj v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa trhu práce; 

20. vyzýva Komisiu, aby začlenila ukazovatele, ktoré navrhla FAO, do svojho hodnotenia 

udržateľnosti potravinových a poľnohospodárskych systémov (SAFA), najmä tie, ktoré sú 

zamerané na zamestnanosť a sociálne blaho; 

21. zdôrazňuje, že poľnohospodárske podniky musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy 

v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí; domnieva sa, že zavedením ďalších 

podmienok pre platby prvého piliera SPP by sa výrazne zvýšila administratívna záťaž pre 

poľnohospodárov a obmedzil by sa ich potenciál vytvárania pracovných miest; 

22. žiada, aby sociálni partneri, riadiace orgány a prípadne aj organizácie občianskej 

spoločnosti zohrávali dôležitejšiu úlohu pri rozvoji a vykonávaní poľnohospodárskej 

politiky s cieľom vytvárať kvalitné pracovné miesta, zabezpečiť dodržiavanie právnych 

predpisov v oblasti pracovného práva, bojovať proti nelegálnej práci, zabezpečiť vysokú 

úroveň noriem v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a podporiť sociálnu a hospodársku 

integráciu vidieckych pracovníkov vrátane utečencov, migrujúcich a sezónnych 

pracovníkov; 

23. zdôrazňuje potrebu podporovať aktívne opatrenia a politiky zdôrazňujúce pozitívnu úlohu 

migrácie pri podpore hospodárskeho rastu a posilňovaní sociálnej súdržnosti vo 

vidieckych oblastiach; 

24. zdôrazňuje význam kvalitnej odbornej prípravy poľnohospodárov a poľnohospodárskych 

pracovníkov, ktorej súčasťou je učňovská príprava a získavanie zručností vrátane tých z 

oblasti IKT, najmä v prípade mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, aby sa dokázali 

prispôsobiť zmenám v stále sa meniacom globálnom prostredí poľnohospodárstva a 

agropotravinového odvetvia a aby zároveň zaručili produkciu potravín v dostatočnom 

množstve a vysokej kvalite; 
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25. zdôrazňuje, že prístup k infraštruktúram IKT a zavádzanie širokopásmového internetu vo 

vidieckych oblastiach, ako aj odborná príprava v oblasti digitálnych zručností, sú kľúčové 

pre modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a pre celoživotné vzdelávanie 

pracovníkov v poľnohospodárstve a poľnohospodárov, ako aj pre tvorbu pracovných 

miest a zakladanie podnikov vo vidieckych oblastiach; 

26. zdôrazňuje potrebu digitálneho rozvoja vo vidieckych oblastiach ako kľúčového prvku pri 

vytváraní nových udržateľných pracovných miest, ako aj potrebu koncepcie „digitálnych 

dedín“, ktorá ďaleko presahuje širokopásmovú infraštruktúru ako takú; 

27. nabáda členské štáty, aby podporovali program ERASMUS + medzi mladými 

poľnohospodármi v rámci odbornej prípravy vrátane učňovskej zložky, a to s cieľom 

nabádať ich k tomu, aby získali nové technické a jazykové schopnosti v zahraničí; 

28. zdôrazňuje osobitné výhody praktickej výučby a učňovstva vo vidieckych oblastiach, 

ktoré majú často vysokú mieru nezamestnanosti a prístup do stredísk odbornej prípravy je 

v nich obmedzený; 

29. pripomína, že plocha poľnohospodárskej pôdy v EÚ každoročne klesá; zdôrazňuje, že 

zachovanie obrábanej plochy je dôležité na zachovanie pracovných miest vo vidieckych 

oblastiach; vyzýva členské štáty, aby si vymieňali najlepšie postupy a vypracovali ďalšie 

nástroje umožňujúce prístup k pôde vo vidieckych oblastiach s vysokou 

nezamestnanosťou, a to napríklad nielen prostredníctvom vlastníctva, ale aj 

participatívnym využívaním a správou poľnohospodárskej pôdy v súlade s vnútroštátnou 

praxou; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že zlepšenie prístupu k pôde prostredníctvom 

nástrojov, akými sú verejné banky pôdy, obnova opustenej pôdy, zakladanie sociálnych 

družstiev, verejné dotácie a zlepšenie prístupu k úverom, prispeje k zamestnanosti v 

poľnohospodárstve, najmä v prípade mladých ľudí a žien; pripomína významný charakter 

opatrení, ktoré umožnia výmenu generácií a nástup začínajúcich mladých 

poľnohospodárov; 

30. pripomína, že priemerný európsky poľnohospodár má iba 12 hektárov pôdy a 70 % 

poľnohospodárskych podnikov má plochu menej ako päť hektárov; konštatuje, že 

vzhľadom na ich veľkosť a štruktúru si poľnohospodárske podniky nemôžu vždy dovoliť 

zamestnávať pracovníkov na plný úväzok alebo vysoko kvalifikovaných pracovníkov; 

nabáda preto Komisiu a členské štáty, aby zaviedli opatrenia na podporu vytvárania 

skupín zamestnávateľov; 

31. zdôrazňuje, že je dôležité zaviesť opatrenia na uľahčenie prevodu poľnohospodárskych 

podnikov vzhľadom na ich často vysokú hodnotu z hľadiska dedičstva; 

32. domnieva sa, že poľnohospodárstvo a najmä rodinné poľnohospodárstvo má najväčší 

význam pre zachovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych oblastí; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že stimulovaním konsolidácie existujúcich podnikov, a tým 

maximalizovaním následnej zamestnanosti na miestnej úrovni by sa mohla zvýšiť 

udržateľnosť rodinného poľnohospodárstva; 

33. berie na vedomie zásadný prínos žien pre vidiecke hospodárstvo; vyjadruje znepokojenie 

nad nízkym zastúpením žien, pokiaľ ide o pracovné miesta na vidieku a v 

poľnohospodárstve, kde ženy predstavujú 45 % pracovnej sily napriek tomu, že 
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predstavujú 50 % obyvateľstva; poukazuje na to, že podmienky zamestnávania žien sú 

neprimerane neisté a neštandardné; zdôrazňuje, že situácia je ešte závažnejšia z hľadiska 

prístupu k vlastníctvu poľnohospodárskych pozemkov, keďže len 29 % pozemkov vlastnia 

ženy1; naliehavo žiada, aby sa riešil rodový rozdiel vo vidieckych oblastiach s cieľom 

zlepšiť pracovné podmienky žien a ich prístup k pôde; poznamenáva, že vo vidieckych 

oblastiach je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov o viac ako 10 % vyšší než inde; 

zdôrazňuje, že v poľnohospodárskej politike a politike rozvoja vidieka EÚ treba prijať 

rodové hľadisko; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam aktualizovaných štatistických 

údajov o vlastníctve poľnohospodárskych podnikov a o zamestnanosti žien vo vidieckych 

oblastiach; 

34. vyzýva k tomu, aby sa na vidieku a v malých horských spoločenstvách zachovalo právo 

na verejné služby, ako sú školy a zdravotnícke zariadenia, aby sa zachovala ich dynamika 

a príťažlivosť a aby sa zároveň zachovali existujúce pracovné miesta a vytvorili miesta 

nové a aby sa vyriešil problém vyľudňovania vidieckych oblastí nabádaním ľudí žijúcich 

v týchto oblastiach, aby v nich zostali a usadili sa tam; poznamenáva, že inovačné 

riešenia, ako napríklad multimodálne platformy, ktoré vidieckemu obyvateľstvu uľahčujú 

rýchly a účinný prístup k službám, môžu prispieť k ochrane prístupu k verejným službám; 

podporuje vytvorenie systémov minimálneho príjmu na úrovni členských štátov s cieľom 

zabezpečiť slušný príjem pre obyvateľov vidieka a podporiť sociálnu súdržnosť v každom 

členskom štáte, a to vzhľadom na vysokú mieru chudoby a sociálneho vylúčenia vo 

vidieckych oblastiach. 

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