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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklit 45,

– võttes arvesse komisjoni 2018. aasta aruannet ELi-sisese tööjõu liikuvuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta 
direktiivi 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames 
töötajatele antud õiguste kasutamist1,

– võttes arvesse komisjoni 4. detsembri 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele direktiivi 2014/54/EL 
(meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud 
õiguste kasutamist) rakendamise kohta (COM(2018)0789),

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 6/2018 „Töötajate vaba liikumine – 
põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem 
suunamine“,

– võttes arvesse 11. juuli 2019. aasta Euroopa Liidu Teatajas avaldatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1149, millega 
asutatakse Euroopa Tööjõuamet2, ja selle jõustumist 31. juulil 2019. aastal,

– võttes arvesse uuringut „ELi põllumajanduse tööhõive: hetkeprobleemid ja 
tulevikuväljavaated“, mille liidu sisepoliitika peadirektoraat avaldas 2019. aasta 
oktoobris3,

– võttes arvesse komisjoni 23. märtsi 2020. aasta teatist rohelise transpordikoridori 
rakendamise kohta piirihaldusmeetmeid käsitlevate suuniste alusel, et kaitsta inimeste 
tervist ning tagada kaupade ja esmatähtsate teenuste kättesaadavus (C(2020)1897),

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni piiriüleste ja hooajatöötajate 
kaitse kohta Euroopas seoses COVID-19 kriisiga4,

– võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2020. aasta teatist „COVID-19 puhangu ajal 
töötajate vaba liikumise õiguse kasutamist käsitlevad suunised“ (C(2020)2051),

– võttes arvesse komisjoni 16. juuli 2020. aasta teatist „Suunised hooajatöötajate kohta 
ELis COVID-19 puhangu kontekstis“ (C(2020)4813),

A. arvestades, et töötajate vaba liikumise põhimõte on sätestatud ELi toimimise lepingu 

1 ELT L 128, 30.4.2014, lk 8.
2 ELT L 186, 11.7.2019, lk 21.
3 Uuring „ELi põllumajanduse tööhõive: hetkeprobleemid ja tulevikuväljavaated“, Euroopa Parlament, 
sisepoliitika peadirektoraat, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika osakond, oktoober 2019.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0176.
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artiklis 45;

B. arvestades, et töötajate liikuvus ei peaks olema mitte ainult vaba, vaid ka õiglane; 
arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 45 lõikes 2 on sätestatud võrdse kohtlemise 
põhimõte, mille kohaselt on keelatud igasugune kodakondsusel põhinev liikmesriikide 
töötajate diskrimineerimine nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude 
töötingimuste puhul; arvestades, et seda põhimõtet kohaldatakse ühtmoodi nii piiriüleste 
kui ka hooajatöötajate suhtes, kellele tuleb tagada vastuvõtva liikmesriigi kodanikest 
töötajatega võrdne kohtlemine kooskõlas ELi õigusaktidega, seda nii võrdsete õiguste, 
võrdsete töötingimuste kui ka võrdse kaitse osas;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 153 lõikes 5 selgitatakse, et miinimumpalga 
kehtestamine on riiklik pädevus ja ELil keelatakse otsene sekkumine palgatasemesse;

D. arvestades, et Eurostati rahvastikustatistika kohaselt oli 2017. aastal ELis 17 miljonit 
liikujat ELi 28 riigist, kusjuures 12,4 miljonit neist olid tööealised (töötavad või tööd 
otsivad);

E. arvestades, et põllumajandussektoris on tööjõupuudus; arvestades, et põllumajanduslik 
tegevus on maapiirkondade majandusliku ja sotsiaalse struktuuri peamine alustala;

F. arvestades, et hooajatöötajaid loetakse elutähtsate kutsealade töötajateks ja nad on 
pandeemiapiirangute ajal puutunud kokku terviseohtudega;

G. arvestades, et ELis võetakse igal aastal tööle hinnanguliselt 800 000 kuni 1 miljon 
hooajatöötajat, peamiselt põllumajanduslikus toidutööstuses, kusjuures kõrghooajal 
vajatakse suurel arvul võõrtöötajaid, et vastata sektori vajadustele ja nõudmistele;

H. arvestades, et COVID-19 ajal tõusis esile hooajatöötajate oluline roll toiduga 
kindlustatuse ja toiduainete tarneahela tõrgeteta toimimise tagamisel ning kvaliteetsete 
töökohtade loomisel toidu- ja põllumajandustööstuses rahvatervise kriisi haripunkti ajal;

I. arvestades, et COVID-19 pandeemiaga seonduvad töötajate vaba liikumist piiravad 
riiklikud meetmed tekitasid hooajatöötajatele raskusi sisepiiride ületamisel ja sihtriiki 
jõudmisel, halvates seeläbi osa põllumajandussektorist;

J. arvestades, et töötajate liikuvus kuulub konkreetselt Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja 
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) alla ja et Euroopa 
Kontrollikoda toonitab, et „tööjõu liikuvust toetava kahe ELi fondi (Euroopa tööhõive 
ja sotsiaalse innovatsiooni programmi ning Euroopa Sotsiaalfondi) vastavate 
eesmärkide sarnasuse tõttu on keeruline saavutada mõlema fondi vastastikust 
täiendavust“ ja et „komisjon ei tea, kuidas kasutavad kõik liikmesriigid Euroopa 
Sotsiaalfondi tööjõu liikuvuse toetamiseks“;

K. arvestades, et põllumajandussektori eksport panustab ELi majanduskasvu ja tööhõive 
suurendamise eesmärkidesse;

1. peab kiiduväärseks komisjoni 2018. aasta märtsi seadusandlikku ettepanekut luua 
Euroopa Tööjõuamet, mille eesmärk on tagada, et ELi norme töötajate liikuvuse kohta 
jõustataks õiglaselt, lihtsalt ja tulemuslikult, ning hoida Euroopa siseturul ära selle 
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liikuvuse piirangud, mida mõned liikmesriigid kehtestavad bürokraatlike takistuste või 
lisameetmetega, takistades juurdepääsu tööle; avaldab samas kahetsust, et Euroopa 
Tööjõuamet ei hakka eeldatavasti täielikult tööle enne 2024. aastat;

2. rõhutab töötajate, eriti hooajatöötajate vaba liikumise üliolulist rolli Euroopa 
põllumajanduses, et reageerida perioodilistele ja hooajalistele tööjõuvajaduse 
tipphetkedele, mida kohalik pakkumine rahuldada ei suuda;

3. nõuab tungivalt, et Euroopa Tööjõuamet edendaks värbamisagentuuride (sealhulgas 
kolmandates riikides asuvate asutuste) reguleerimist, litsentsimist ja järelevalvet ning 
julgustaks põllumajandusettevõtete liite võtma kasutusele järelevalvemehhanisme ja 
kehtestama ühised inimväärse töö standardid; märgib, et need ühised inimväärse töö 
standardid peaksid hõlmama ka põhimõtet, et samas töökohas tehtava võrdse töö eest 
makstakse võrdset tasu;

4. tunnistab, et selliste standardite kehtestamise pädevus jääb osaliselt riigi tasandile ja 
seetõttu ei saa EL sekkuda;

5. märgib, et mitmetes liikmesriikides, näiteks Taanis, Itaalias ja Hispaanias, on viimastel 
aastatel võõrtöötajate osakaal põllumajanduses märkimisväärselt kasvanud;

6. rõhutab COVID-19 kriisi tõttu kehtestatud liikumispiirangute ebaproportsionaalset 
negatiivset mõju hooajatöötajate kättesaadavusele põhiliseks põllumajandustööks ja 
seda kogu toiduainete tarneahela ulatuses; märgib sellega seoses, kui oluline on 
täielikult toimiv siseturg koos selgete suuniste ja ühtse tõlgendamisega kõigis 
liikmesriikides;

7. märgib, et liikmesriikides tuleks tagada direktiivi 2014/36/EL (kolmandate riikide 
kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimise tingimuste kohta) täielik ja 
nõuetekohane rakendamine ning seda kontrollida, et tagada miinimumnõuete täitmine;

8. on seisukohal, et hädasti on vaja paremaid õigusraamistikke ja suurema tähelepanu 
pööramist tööõiguse rakendamisele ja selle täitmise tagamisele, sealhulgas seoses 
tööalaste õiguste ning sotsiaal- ja tervisekindlustuskattega, eelkõige ebatüüpilise töö ja 
tööalase ärakasutamise puhul, mille suhtes on piiriülesed ja hooajatöötajad eriti 
haavatavad;

9. väljendab muret võõr- ja hooajatöötajate töö-, tervishoiu-, ohutus- ja sotsiaalsete 
tingimuste pärast ning juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on jälgida tööhõivealaste 
õigusnormide täitmist, võidelda deklareerimata töö vastu ning jälgida selliste 
sotsiaalhoolekande- ja ohutusstandardite järgimist, mis edendavad võõr- ja 
hooajatöötajate sotsiaalset ja majanduslikku integratsiooni;

10. peab murettekitavaks ebakindlaid töö- ja elamistingimusi, millega hooajalised ja 
võõrtöötajad sageli kokku puutuvad, ning kutsub liikmesriike üles tagama nende võrdse 
kohtlemise, sotsiaalse kaitse ja juurdepääsu tervishoiuteenustele;

11. nõuab Euroopa sotsiaalõiguste samba ja eelkõige läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste direktiivi (EL) 2019/1152 kiiret rakendamist, et tagada muuhulgas õigus 
õiglasele ja võrdsele kohtlemisele seoses töötingimustega ning töötajate juurdepääsuga 
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sotsiaalkaitsele ja väljaõppele;

12. rõhutab, et haavatavatel töötajatel, nagu naised ja sisserändajad, on eriline oht sattuda 
füüsilise ja psühholoogilise vägivalla ohvriks; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike 
üles tugevdama meetmeid ekspluateerimise ja mis tahes muu väärkohtlemise 
ennetamiseks, tõkestamiseks ja karistamiseks;

13. märgib, et lisaks maaomanikele ja nende perekondadele töötab Euroopa 
põllumajandussektoris kümme miljonit inimest, mis moodustab olulise osa 
maaelanikkonnast;

14. rõhutab, kui oluline on tagada, et maapiirkonnad oleksid varustatud vajalike avalike 
teenustega, et võimaldada naiste nõuetekohast ja püsivat kaasamist nende paikkondade 
mis tahes töökohtadel; rõhutab seoses sellega, et naiste töö tunnustamine 
põllumajandussektoris on hädavajalik eriti seetõttu, et naissoost abikaasadel oleks 
põllumajandussektoris piisav ametialane staatus, mis tagaks neile ligipääsu 
sotsiaalkindlustuskattele, koolitustele, emapuhkusele ja pensionile;

15. juhib tähelepanu sellele, et töötajate liikuvusele, kaasatusele ning tervishoiu- ja 
ohutuskoolituse ja -teadlikkuse kasvule aitaks kaasa ELi rahaliste vahendite, nagu 
Euroopa Sotsiaalfondi ja EaSI vahendite parem suunamine, mis võimaldaks paremini 
kasutada olemasolevat teavet ning parandaks tööjõu liikuvusvooge ja tööturu 
tasakaalustamatust käsitlevate andmete kogumist ja kasutamist; nõuab toetust 
põllumajandus- ja toidusektori ohtudega kokku puutuvate töötajate kaitsmiseks;

16. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa hooajalised põllumajandustöötajad ei oska sageli 
oma liikumist ja teises liikmesriigis veedetud päevi pikalt ette ennustada; rõhutab, et 
seetõttu vajavad nad liidus vabalt liikumiseks erireegleid ja kiiret kontrolli;

17. tunnustab edusamme, mida liikmesriigid on teinud ajutiste põllumajandustöötajate 
kaitsmise vallas; nõuab kampaaniat põllumajandustöötajate olukorra kohta täpse teabe 
saamiseks; rõhutab, et liikmesriigid peavad põllumajandustöötajate õigusi austama;

18. kutsub komisjoni üles tagama, et strateegia „Talust taldrikule“ ja ühise 
põllumajanduspoliitika praegune läbivaatamine toetaksid Euroopa 
põllumajandustöötajaid, sealhulgas hooajatöötajaid, võõrtöötajaid ja teisi liikuvaid 
töötajaid, lisades uude ühisesse põllumajanduspoliitikasse nii sotsiaalse mõõtme, seades 
rahastamise sõltuvusse sotsiaalsete ja tööalaste nõuete ja standardite täitmisest, et kaitsta 
kõigi töötajate õigusi, palku, tervist ja sotsiaalkindlustust, kui ka keskkonnasätted, et 
edendada võrdset kohtlemist ja keskkonnakaitset;

19. on seisukohal, et valdava enamuse Euroopa põllumajanduse tööjõust moodustavad 
endiselt pereettevõtete töötajad, et vähem arvukad uued põlvkonnad ja praegused 
demograafilised suundumused on peamised probleemid, millega põllumajandus kogu 
ELis silmitsi seisab ja mille tulemusena on selles sektoris aasta-aastalt vähem tootjaid, 
ning et erilist tähelepanu tuleks seetõttu pöörata uute turuletulijate ja noorte 
põllumajandustootjate soodustamisele ja toetamisele; märgib, et olukorda on 
halvendanud paljude põllumajandusettevõtete vähene kasumlikkus, mistõttu see tegevus 
ei paku noortele huvi; peab seetõttu vajalikuks toetada nii järgmise põlvkonna 
peretalunikke kui ka uusi noori põllumajandustootjaid, kuna see toetus on integreeritud 
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ühisesse põllumajanduspoliitikasse;

20. märgib, et ühise põllumajanduspoliitika noortele põllumajandustootjatele suunatud 
meetmed aitavad säilitada tööhõivet põllumajanduses, nimelt toetades 
põllumajandusettevõtete pärandamist ja luues kohalikke töökohti nii põllumajanduses 
kui ka varustavas ja järgtööstuse sektoris; rõhutab, et põllumajandus peab jääma heade 
tulevikuväljavaadetega huvipakkuvaks karjäärivalikuks, mida tunnustatakse ja mis on 
hästi tasustatud; kutsub seoses sellega komisjoni üles pingsamalt töötama selle nimel, et 
töökohad põllumajanduses oleksid noorte jaoks köitvad;

21. peab siiski kahetsusväärseks, et selle positiivse suundumuse mõju on jäänud väga 
piiratuks paljude muude majandustegurite tõttu, mis samuti põllumajandustootjate 
tööhõivet mõjutavad, nagu laenude ja maa kättesaadavus, aga ka ebapiisav järelkasvu 
planeerimine ja maksusoodustuste puudumine;

22. täheldab, et esineb üksikuid juhte, kus mõnes põllumajandusettevõttes rikutakse tõsiselt 
tööõigust, ning nõuab põllumajandustöötajate õiguste kaitseks hoiatavat sekkumist;

23. on seisukohal, et Lõuna-Euroopa põllumajandusettevõtete peamiste probleemide hulgas 
on tööjõu puudus ja oskuste nappus; rõhutab, et Euroopa Liidus konkurentsivõimelise 
tööturu loomise eeldus on oskuste ja kvalifikatsiooni sobitamine tööhõive võimalustega 
põllumajandussektoris;

24. rõhutab, et põllumajandussektori tööülesannete mitmekesistumise tõttu kasvab nõudlus 
oskustöötajate järele;

25. juhib tähelepanu põllumajandusliku rakendusliku ja kõrghariduse olulisele rollile 
Euroopa haridus- ja teadusruumi kujundamisel;

26. rõhutab, kui oluline on, et tulevastel põllumajandustöötajatel oleks ligipääs 
liikuvusprogrammile ERASMUS+, et nad saaksid omandada uusi oskusteadmisi ning 
täiendada oma oskusi, tagades samas oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamise Euroopa 
tasandil;

27. on seisukohal, et põllumajandussektori, teaduse ja ettevõtluse kolmepoolse koostöö 
sihtotstarbeline toetamine võib anda märkimisväärseid tulemusi;

28. kutsub liikmesriike üles tööjõupuuduse leevendamiseks ühildama põllumajandussektori 
koolitusi tööturu vajadustega ja edendama elukestvat õpet;

29. rõhutab vajadust tagada põllumajandusliku toidutööstuse tarneahelad ja toiduga 
kindlustatus, eriti praeguse COVID-19 kriisi ajal; märgib, et hooajatöötajad on 
põllumajandussektori tõrgeteta ja nõuetekohase toimimise jaoks üliolulised, eriti puu-, 
köögivilja- ja veinisektoris; juhib tähelepanu sellele, et põllumajandusliku toidusektori 
töötajate õiguste, tervise ja ohutuse kaitsmine ja tagamine on esmatähtis, eriti praeguse 
COVID-19 kriisi ajal;

30. on seisukohal, et hooajatöötajad mängivad põllumajandussektoris olulist rolli, seetõttu 
on ülitähtis kaitsta nende õigusi töötingimuste valdkonnas, tagada neile samasugune 
kaitse nagu vastuvõtva liikmesriigi kodanikest töötajatel ning tagada, et nende 
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töökohariik annab neile sotsiaalkindlustusõigused vastavalt põhimõttele lex loci laboris;

31. on seisukohal, et täielik ja kauaaegne õiglase palga puudumine, mis on otseses seoses 
Euroopa ja rahvusvahelist turgu reguleerivate seadustega, on üks peamisi põhjuseid, 
miks põlvkondade vahetumine on problemaatiline ja põllumajandussektori atraktiivsuse 
säilitamine keerukas;

32. juhib tähelepanu sellele, et tööjõunappus paneb ELi põllumajandustootjad ja 
toidutootjad üha enam sõltuma palgatud ja hooajatööjõust, kusjuures suur osa ELi 
hooajalisest põllumajandustööjõust pärineb valdavalt Kesk- ja Ida-Euroopa 
majanduslikult haavatavatest sotsiaalsetest rühmadest;

33. peab kahetsusväärseks, et COVID-19 on suurendanud hooajatöötajate tööohutus- ja -
tervishoiuriske, põhjustades nakkuste edasist levikut ja haiguskollete tekkimist; 
julgustab sellega seoses liikmesriike täielikult kasutama hiljuti vastu võetud suuniseid 
hooajatöötajate kohta ELis COVID-19 puhangu kontekstis, et paremini tagada nende 
õigused, tervis ja ohutus;

34. juhib tähelepanu asjaolule, et tehnoloogiline innovatsioon, tehisintellekt ja 
digitehnoloogia soodustavad struktuurimuutusi nii põllumajandusettevõtetes kui ka 
põllumajandussektori tööjõuturul ning et paljusid põllumajandusettevõtteid üle Euroopa 
tuleb toetada rohkemate tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõtmisel 
põllumajandustöötajate koolitamise, eelkõige digivaldkonna koolituste kaudu; märgib, 
et kuna põllumajandusettevõtete juhtide põllumajanduslik väljaõpe on puudulik ja 
liikmesriigiti väga erinev ning kuna eri liikmesriikides puudub terviklik poliitika 
põllumajanduse digitaliseerimiseks ja uue tehnoloogia juurutamiseks, ei ole sealsed 
töötajad tehnoloogiliste uuenduste kasutuselevõtuks piisavalt ette valmistatud; rõhutab, 
et põllumajandusettevõtete nõustamisteenustel peab olema oluline roll 
põllumajandustootjatele tehnoloogilise ja teadusliku teabe andmisel ning uuenduste 
kättesaadavuse parandamisel;

35. märgib, et praegune suundumus tehnoloogiapõhise põllumajandussektori poole võib 
tõsta tööjõukulusid, kuna põllumajandus nõuab kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu;

36. rõhutab, et kõik sektori töötajad vajavad rohkem väljaõpet, haridust ja kvalifikatsiooni 
tõstmist, et tulla toime suurenenud tehnoloogilise innovatsiooni ja kaasajastamisega, 
ning märgib, et põhjalikumat väljaõpet tuleks kavandada tihedas koostöös tööturu 
sotsiaalpartneritega;

37. rõhutab vajadust pakkuda kestlikkuse ja digitaliseerimise vallas tuge ja nõuandeid; on 
seisukohal, et esmatähtsaks tuleb pidada põhiliste digioskuste pakkumist kõigile 
põllumajandustegevusega seotud inimestele, sealhulgas teavet nende õiguste ja 
kohustuste kohta digitaliseerimise käigus;

38. nõuab seetõttu, et edendataks digitaalset koolitust ja kvalifikatsiooni suurendamist ning 
põllumajandussektori töötajate ja tööandjate toetamist ja nõustamist;

39. märgib, et 2020. aasta raskustest tingitud dünaamiline digitaalne üleminek võib oluliselt 
aidata pidurdada maaelanikkonna vähenemist, kui seda toetavad koordineeritud era- ja 
avaliku sektori investeeringud;
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40. on seisukohal, et kvaliteetsete töökohtade loomiseks peavad maaharimise ja 
loomakasvatusega tegelevad ettevõtted olema kasumlikud ega tohi müüa tooteid 
tootmiskuludest madalama hinnaga;

41. on seisukohal, et teatavad piirkondlikud toetuskavad, millega toetatakse osalise tööajaga 
töötajaid, soodustavad varimajandust ja mitteametlikku töötamist;

42. tuletab meelde, et põllumajanduse tööhõive säilitamine ja põllumajandusettevõtete 
piisav kasumlikkus on maapiirkondade majanduse elushoidmiseks ja maakasutuse 
planeerimiseks hädavajalikud ning märkimisväärse tähtsusega, kuna neist tuleneb palju 
teisi töökohti teistes sektorites, mis omakorda osutab tungivale vajadusele ühisest 
põllumajanduspoliitikast väljapoole jäävate meetmete järele;

43. rõhutab, et agroturismi raames on potentsiaal luua töökohti ja et seetõttu tuleb seda 
edendada;

44. tuletab meelde, et põllumajanduse tööhõive säilitamine etendab maapiirkondade, 
mägialade ja äärepoolseimate piirkondade elu ja majanduse elushoidmisel keskset rolli 
ja omab seetõttu suurt tähtsust;

45. rõhutab vajadust lihtsustada hooajatöötajate liikuvust, eriti piirialadel, sest nagu on 
näidanud COVID-19 pandeemiast tingitud kriis, on nad Euroopa 
põllumajandusettevõtjate ellujäämiseks asendamatud;

46. juhib tähelepanu asjaolule, et on oluline võidelda igasuguse Euroopa Liidu sisese 
kõlvatu konkurentsi vastu, mis kahjustab ühtse turu toimimist; rõhutab sellega seoses 
Euroopa Tööjõuameti olulist rolli pettuse ja muude õigusrikkumiste vastu võitlemisel;

47. on veendunud, et EL ei peaks võtma vastu õigusakte ELi miinimumpalga kohta, kuna 
see kuulub liikmesriikide pädevusse;

48. rõhutab, et Euroopa Liit peab oma kaubanduspoliitikas tagama, et puudub kõlvatu 
konkurents kolmandate riikide poolt, garanteerides, et liitu jõudvad tooted vastavad ELi 
töötingimuste ja -standardite nõuetele;

49. on seisukohal, et ELi abi tuleks anda ainult neile põllumajandusettevõtjatele, kes 
vastavad sotsiaalsetele standarditele ja kes ei soodusta ebaseaduslikke, reguleerimata 
ega deklareerimata töövõtteid ei ajutiste ega alaliste töötajate puhul;

50. märgib kahetsusega COVID-19sse nakatumisi põllumajandusettevõtetes, kus töötab 
massiliselt lähetatud töötajaid.
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