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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för jordbruk och 

landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A. Över 77 procent av EU:s territorium är landsbygd, och i dessa områden är många 

arbetstillfällen kopplade till jordbruket och den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin. 

B. Tillsammans står jordbruket och den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin för 6 procent 

av EU:s BNP, med 15 miljoner företag och 46 miljoner arbetstillfällen. 

C. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) har utarbetat en allmän ram för 

hållbarhetsbedömning av livsmedels- och jordbrukssystem. 

D. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) tillhandahåller medelfristiga 

bidrag till bostäder, hälso- och sjukvård, utbildning och sysselsättning till marginaliserade 

grupper i landsbygdsområden. Ejflu kan ta hänsyn till flyktingars särskilda behov och 

användas till yrkesutbildning och kompetensutveckling inom de olika 

verksamhetsområdena i landsbygdsområden. 

E. Potentialen hos kvinnor som arbetar och/eller driver företag inom jordbruket och i 

landsbygdsområden bör analyseras, registreras och främjas inom EU:s samtliga 

politikområden, utan att missgynnas inom något av dessa områden, eftersom detta är 

förutsättningen för att kvinnor ska kunna bli drivande inom utveckling och innovation och 

därmed hjälpa hela sektorn att ta sig ur krisen. Kvinnor bör engageras i 

utvecklingsplanerna för sektorn på lokal och regional nivå så att dessa beaktar deras 

behov, erfarenheter och visioner, och därför måste kvinnorna ha de kompetenser som 

behövs för att aktivt kunna delta i utformandet av dessa planer. 

F. Demografiska förändringar, såsom en åldrande befolkning och migrationsströmmar, kan 

bli en viktig faktor för utvecklingen av bergsområden och eftersatta landsbygdsområden 

som kännetecknas av avfolkning eller en åldrande befolkning. 

1. Europaparlamentet betonar jordbrukets och den jordbruksbaserade livsmedelsindustrins 

betydelse för social och territoriell sammanhållning på grund av dess roll när det gäller 

hållbar ekonomisk tillväxt samt för att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet och bibehålla 

landsbygdssamhällena. Parlamentet betonar behovet att bibehålla den gemensamma 

jordbrukspolitikens budget och att stärka dess sociala och ekonomiska roll, med särskild 

fokus på småskaligt jordbruk och med beaktande av regionala särdrag. Parlamentet 

betonar att det effektiva genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken bör bidra 

till social delaktighet i landsbygdsområden, anständiga levnads- och arbetsförhållanden 

och goda framtidsutsikter. 

2. Europaparlamentet ger sitt stöd till heltäckande utveckling av system för märkning av 

geografiskt ursprung för att skydda specifika regionala särdrag och kulturell mångfald, 

eftersom de är en avgörande källa till nya arbetstillfällen av hög kvalitet på landsbygden. 

3. Europaparlamentet stöder ett samordnat synsätt på den gemensamma jordbrukspolitikens 

andra pelare och andra EU-fonder, för att stärka deras effektivitet och undvika 
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ineffektiviteter och dubbelarbete. Parlamentet betonar synergierna med Europeiska 

socialfonden, som inte tillhandahåller ekonomiskt direktstöd till jordbrukare men kan 

användas för utbildnings- och anpassningsåtgärder i samband med förändringar inom 

jordbrukssektorn och landsbygdens ekonomi samt till social delaktighet och 

fattigdomsbekämpning. Parlamentet betonar vikten av att involvera lokala och regionala 

myndigheter, samt andra relevanta aktörer i samhället, i förvaltningen och utformningen 

av landsbygdspolitik, och att bättre utbilda myndigheterna med ansvar för frågor avseende 

de europeiska finansieringsinstrumenten. 

4. Europaparlamentet betonar vikten av territoriell sammanhållning i EU, som bör 

säkerställas genom att politiken för ekonomisk utveckling anpassas till villkoren på 

landsbygden. Parlamentet betonar den starka kopplingen mellan landsbygdssystem, små 

samhällen och kommuner och efterlyser en bättre samverkan mellan 

sammanhållningspolitiska instrument och den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang vikten av integrerad territoriell investering och 

lokalt ledd utveckling. Parlamentet anser att återterritorialisering1, där det traditionellt har 

funnits en koppling mellan sysselsättning och jordbruk och ett visst geografiskt område, 

bör stödjas för att upprätthålla dynamiska landsbygdsområden och återskapa 

arbetstillfällen. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser till Leader-

programmet med beaktande av dess erkända framgångar när det gäller att skapa 

sysselsättning i landsbygdsområden. 

6. Europaparlamentet anser att en marknadsinriktad gemensam jordbrukspolitik leder till 

prisvolatilitet och alltför stor konkurrens, som har negativa effekter för inkomster och 

sysselsättning på landsbygden, vilket framgår av den krissituation som mejerisektorn 

befinner sig i efter avskaffandet av kvotsystemet. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att garantera en prisnivå som tar vederbörlig hänsyn till 

producenternas arbete, så att de och deras anställda garanteras anständiga levnadsvillkor, 

även genom åtgärder för tillhandahållande. Parlamentet delar oron över den potentiella 

negativa effekt som de frihandelsavtal som för närvarande förhandlas fram har på 

arbetskraften inom jordbruket, t.ex. det transatlantiska partnerskapet för handel och 

investeringar, och uppmanar med eftertryck kommissionen att göra en bedömning av 

deras effekt för jordbruket. Parlamentet konstaterar att EU:s höga standarder för 

livsmedelssäkerhet och hälso- och djurskydd, vilka är avgörande för att säkerställa 

EU-konsumenternas förtroende, inte bör kompromissas med eller förhandlas bort genom 

handelsavtal. 

7. Europaparlamentet kräver en tillräcklig ersättning för de sektorer och länder som redan 

befinner sig i riskzonen till följd av embargot mot Ryssland eller som ett resultat av 

befintliga frihandelsavtal, såsom frihandelsavtalen med Tunisien och Marocko. 

8. I det befintliga sammanhang som präglas av embargot mot Ryssland, minskad efterfrågan, 

mjölkkvoternas upphörande, sjunkande priser, ökade produktionskostnader, skärpt 

konkurrens och miljöproblem uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att fundera 

över hur man kan stärka konkurrenskraften för jordbruket så att sektorn kan skapa 

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

580.547+02+NOT+XML+V0//SV 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//SV
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sysselsättning och mervärde, rättvist fördelat inom jordbrukssektorn och den 

jordbruksbaserade livsmedelsindustrin, särskilt när det gäller småskalig 

hantverksproduktion. I detta sammanhang betonar parlamentet vikten av att se till att 

jordbruksföretagen finns kvar i områdena, och erkänna deras multifunktionella karaktär, 

som utöver den primära uppgiften att producera jordbruksråvaror innebär att de har flera 

andra viktiga funktioner, t.ex. att bevara miljön, bidra till landsbygdens vitalitet och 

upprätthålla jämvikt i den regionala utvecklingen. 

9. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska utvecklingen på landsbygden också måste 

sättas i samband med den sociala och demografiska utvecklingen. Man måste även beakta 

åtgärder för att ge stöd till familjer och göra det enklare att förena familje- och yrkesliv. 

10. Europaparlamentet betonar behovet av att stödja hållbara jordbruks- och 

livsmedelssystem, inbegripet ekologiskt jordbruk, samt hållbar förvaltning av mark, vatten 

och biologisk mångfald för att bevara och skapa anständiga arbetstillfällen inom 

jordbruket, samt välmående landsbygdsekonomier, samtidigt som man går mot större 

hållbarhet och minskad användning av växtskyddsmedel. 

11. Europaparlamentet understryker att det europeiska jordbruket just nu genomgår en kris av 

aldrig tidigare skådad omfattning, med utarmning av jordbruksföretag, risk för konkurs 

och allt fler självmord. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera krisens sociala 

följder, särskilt vad gäller försvunna arbetstillfällen, i synnerhet på landsbygden. 

12. Producentorganisationer spelar en avgörande roll för att skydda småbrukarnas och 

familjeföretagens intressen, och därför anser Europaparlamentet att de bör stärkas och bli 

mer aktiva i insatserna för socialt stöd till de som är verksamma inom sektorn. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja företag och 

kooperativ inom den sociala ekonomin, inbegripet sociala jordbruk1, för att främja den 

sociala integrationen och sysselsättningen på landsbygden. Parlamentet noterar åtgärderna 

inom ramen för initiativet för socialt företagande och uppmanar kommissionen att främja 

den sociala ekonomins bidrag till landsbygdens utveckling, exempelvis genom en 

handlingsplan för social ekonomi. 

14. Europaparlamentet efterlyser åtgärder mot de oskäliga metoder som används av de stora 

distributionskoncernerna i livsmedelskedjan, i syfte att garantera skäliga priser för 

jordbrukare och därmed bevara jordbrukets sysselsättningsskapande potential på 

landsbygden. 

15. Europaparlamentet är bekymrat över att den gemensamma jordbrukspolitikens första 

pelare för närvarande gynnar storskaliga jordbruksproducenter, vilket leder till extrem 

marknadskoncentration och brist på incitament att anställa i respektive sektorer. 

Parlamentet begär därför omedelbara reformer i detta hänseende. 

16. Europaparlamentet begär en stark första pelare inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken, som främjar hållbar produktion, arbetstillfällen av hög kvalitet, 

lönsamma jordbruk och anständiga löner, samt respekt för relevanta kollektivavtal och 

                                                 
1 cf: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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social- och arbetsmarknadslagstiftningen utan att lägga nya bördor på jordbrukare. 

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införliva direktiv 2014/36/EU om 

säsongsanställning med den nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att ovannämnda direktiv tillämpas på korrekt sätt, och 

uppmanar kommissionen att utarbeta en rapport om dess tillämpningsstatus till september 

2019. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera omfattningen av olagliga 

anställningssystem inom EU genom undersökningar, kartläggningar och statistiska 

uppgifter, särskilt i de europeiska regioner där odeklarerat arbete och utnyttjande av 

jordbruksarbetare är mer spritt. Parlamentet betonar behovet av att inrätta effektiva 

instrument, inklusive lämpliga inspektioner och kontroller, för att garantera anständiga 

arbets- och levnadsförhållanden för säsongsanställda i alla EU-regioner, särskilt där detta 

fenomen i högre grad förekommer, och betonar vikten av att säkerställa respekten för 

arbetstagarnas rättigheter, arbetsnormer och högkvalitativa arbetsvillkor i allmänhet. 

18. Europaparlamentet välkomnar de förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken 

som hittills har genomförts, men uppmanar kommissionen att fortsätta utveckla och 

genomföra åtgärder för att införa proportionalitet och flexibilitet i förhållande till den 

gemensamma jordbrukspolitikens administrativa börda. Detta vore fördelaktigt för 

jordbrukarna och den gemensamma jordbrukspolitikens funktion över lag. 

19. Europaparlamentet betonar att åtgärder till stöd för den demografiska utvecklingen och 

familjevänliga förhållanden på landsbygden redan idag är ett mål för den gemensamma 

jordbrukspolitiken. Dessa aspekter bör, även i samband med arbetsmarknadsfrågor, 

betonas mer. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa de indikatorer som FAO föreslagit 

i sin hållbarhetsbedömning av livsmedels- och jordbrukssystem, särskilt de indikatorer 

som rör sysselsättning och socialt välbefinnande. 

21. Europaparlamentet betonar att jordbruksföretag måste följa nationell arbets- och 

sociallagstiftning. Parlamentet anser att alla ytterligare villkor för betalningar inom den 

gemensamma jordbrukspolitikens första pelare väsentligt skulle öka den administrativa 

bördan för jordbrukare och begränsa deras potential att skapa sysselsättning. 

22. Europaparlamentet begär att arbetsmarknadens parter, sida vid sida med 

förvaltningsmyndigheter, och där så är lämpligt med det civila samhällets organisationer, 

får en starkare roll i samband med utvecklingen och genomförandet av den gemensamma 

jordbrukspolitiken, i syfte att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet, garantera 

överensstämmelse med arbetslagstiftningen, bekämpa odeklarerat arbete, garantera goda 

arbetsvillkor vad gäller hälsa och säkerhet och främja den sociala och ekonomiska 

integrationen av alla arbetstagare på landsbygden, inbegripet migrerande arbetstagare och 

säsongsarbetare. 

23. Europaparlamentet betonar behovet att främja aktiva åtgärder och strategier som lyfter 

fram migrationens positiva sidor när det gäller att stimulera ekonomisk tillväxt och främja 

social sammanhållning i landsbygdsområden. 

24. Europaparlamentet understryker vikten av kvalitativ yrkesutbildning, inbegripet 

utbildning genom lärlingssystem, och förvärvandet av kompetens, även IKT-kompetens, 
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bland jordbrukare och arbetstagare inom jordbruket, särskilt för unga personer som 

kommer ut i arbetslivet, för att de ska kunna anpassa sig till förändringar inom jordbruket 

och livsmedelsproduktionen i en föränderlig global miljö, samtidigt som man garanterar 

en tillräcklig livsmedelsproduktion av hög kvalitet. 

25. Europaparlamentet betonar att tillgång till IKT-infrastruktur och utvecklingen av 

bredbandstäckning på landsbygden, samt utbildning i digitala kompetenser, är avgörande 

för att modernisera jordbruksföretag och förbättra det livslånga lärandet bland jordbrukare 

och arbetstagare inom jordbruket samt för att skapa sysselsättning och etablera företag på 

landsbygden. 

26. Europaparlamentet betonar att digital utveckling på landsbygden är ett måste för att få 

fram fler hållbara arbetstillfällen. Man behöver också inrätta ”digitala byar”, ett koncept 

som omfattar långt mer än bara bredbandsinfrastruktur. 

27. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att marknadsföra programmet Erasmus+ 

bland ungdomar som genomgår jordbruksutbildning, särskilt den del av programmet som 

vänder sig till lärlingar, i syfte att uppmuntra dem att åka utomlands för att skaffa ny 

teknisk och språklig kompetens. 

28. Europaparlamentet betonar de särskilda fördelarna med arbetsplatsbaserat lärande och 

lärlingsutbildning för landsbygdsområden, vilka ofta har hög arbetslöshet och där 

tillgången till utbildningscentrum är begränsad. 

29. Europaparlamentet påminner om att jordbruksarealen i EU minskar för varje år. 

Parlamentet betonar att det är nödvändigt att bevara den odlade arealen för att värna 

sysselsättningen på landsbygden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att dela med sig 

av bästa praxis och ta fram fler instrument för att ge tillgång till mark i områden med hög 

arbetslöshet, inte bara genom exempelvis ägande utan också genom att främja kollektiv 

användning och förvaltning av jordbruksmark, i enlighet med nationell praxis. 

Parlamentet betonar i detta sammanhang att en förbättrad tillgång till mark genom 

instrument såsom markbanker, återställandet av övergivna fält, inrättandet av sociala 

kooperativ, offentligt stöd och förbättrad tillgång till krediter kommer att bidra till 

sysselsättning inom jordbruket, särskilt för unga personer och kvinnor. Parlamentet 

påminner parlamentet om hur viktigt det är att vidta åtgärder för generationsväxling och 

unga jordbrukares nyetablering. 

30. Europaparlamentet påminner om att den europeiska jordbrukaren i genomsnitt bara äger 

12 hektar och att 70 procent av jordbruksföretagen är på mindre än 5 hektar. Parlamentet 

noterar att jordbruksföretagen på grund av sin storlek och struktur inte alltid har möjlighet 

att anlita heltidsanställda och arbetstagare med höga kvalifikationer. Parlamentet 

uppmuntrar därför kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att stimulera 

jordbrukare att slå sig samman i syfte att kunna anställa. 

31. Europaparlamentet understryker vikten av att vidta åtgärder för att underlätta överföring 

av jordbruksverksamheter, med tanke på att de ofta har ett högt förmögenhetsvärde. 

32. Europaparlamentet anser att jordbruk, och i synnerhet familjejordbruk, är den enskilt 

viktigaste faktorn för att bevara den ekonomiska och sociala strukturen i 

landsbygdsområden. Parlamentet anser i detta sammanhang att familjejordbruk skulle bli 
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allt mer hållbara om man stimulerade konsolidering av befintliga jordbruksföretag och 

därigenom maximerade en konsekvent lokal sysselsättning. 

33. Europaparlamentet noterar kvinnornas avgörande bidrag till landsbygdens ekonomi. 

Parlamentet uttrycker oro över de låga siffrorna för kvinnors sysselsättning inom 

jordbruket och på landsbygden, där de utgör 45 procent av arbetskraften, men 50 procent 

av befolkningen. Parlamentet påpekar att fler kvinnor proportionellt sett har otrygga och 

atypiska arbetsvillkor. Parlamentet betonar att situationen är ännu allvarligare vad gäller 

ägande av jordbruksföretag. Endast 29 procent av marken ägs av kvinnor1. Parlamentet 

begär att klyftan mellan könen på landsbygden åtgärdas för att förbättra kvinnors 

arbetsvillkor och tillgång till mark. Parlamentet konstaterar att löneklyftan mellan män 

och kvinnor på landsbygden är mer än 10 procent större än på andra ställen. Parlamentet 

efterlyser ett könsperspektiv inom EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik. Parlamentet 

lyfter i detta sammanhang fram vikten av aktuell statistik om kvinnors ägande och 

sysselsättning på landsbygden 

34. Europaparlamentet begär att man skyddar rätten till offentliga tjänster såsom skolor och 

hälso- och sjukvård i landsbygdsområden och små bergssamhällen för att dessa ska förbli 

dynamiska och attraktiva, och för att behålla befintliga arbetstillfällen samtidigt som man 

skapar nya, samt för att undanröja problemen med avfolkning på landsbygden och i stället 

uppmuntra befolkningen att stanna kvar och slå sig ner permanent. Parlamentet noterar att 

innovativa lösningar kan bidra till att skydda rätten till offentliga tjänster på landsbygden, 

t.ex. multimodala plattformar som ger snabb och effektiv tillgång till tjänster för 

befolkningen på landsbygden. Parlamentet stöder utvecklingen av system för 

minimiinkomster på medlemsstatsnivå för att garantera en anständig inkomst för 

landsbygdsbefolkningen och för att främja social sammanhållning i varje medlemsstat, 

med tanke på den utbredda fattigdomen och sociala utestängningen i landsbygdsområden. 

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