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EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 artiklan,

– ottaa huomioon komission vuoden 2018 vuosikertomuksen EU:n sisäisestä työvoiman 
liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä 16. huhtikuuta 2014 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/54/EU1,

– ottaa huomioon 4. joulukuuta 2018 annetun komission kertomuksen Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä annetun direktiivin 2014/54/EU täytäntöönpanosta 
(COM(2018)0789),

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2018 
”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu, mutta EU-varojen 
parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta”,

– ottaa huomioon Euroopan työviranomaisen perustamisesta 20. kesäkuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1149 julkaisemisen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 11. heinäkuuta 20192 ja kyseisen asetuksen voimaantulon 
31. heinäkuuta 2019,

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston lokakuussa 2019 julkaiseman tutkimuksen 
EU:n maatalousalan työllisyyden nykyhaasteista ja tulevaisuudennäkymistä (”The EU 
farming employment: current challenges and future prospects”)3,

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon vihreiden 
kaistojen täytäntöönpanosta terveyden suojelemiseksi ja tavaroiden ja välttämättömien 
palvelujen saatavuuden turvaamiseksi rajaturvallisuustoimenpiteitä varten annettujen 
suuntaviivojen mukaisesti (C(2020)1897),

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä4,

1 EUVL L 128, 30.4.2014, s. 8.
2 EUVL L 186, 11.7.2019, s. 21.
3 Tutkimus – ”The EU farming employment: current challenges and future prospects”, Euroopan parlamentti, 
unionin sisäasioiden pääosasto, rakenne- ja koheesiopolitiikkayksikkö, lokakuu 2019.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0176.
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– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden harjoittamista koskevat suuntaviivat covid-19-epidemian aikana” 
(C(2020)2051),

– ottaa huomioon 16. heinäkuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Ohjeet 
kausityöntekijöille EU:ssa koronavirusepidemiaan liittyen” (C(2020)4813),

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate on vahvistettu SEUT-
sopimuksen 45 artiklassa;

B. katsoo, että työvoiman liikkuvuuden olisi oltava paitsi vapaata myös oikeudenmukaista; 
toteaa, että yhdenvertaisen kohtelun periaate on vahvistettu SEUT-sopimuksen 45 
artiklan 2 kohdassa, jossa kielletään kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden 
työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa 
työehdoissa; toteaa, että tätä periaatetta sovelletaan sekä raja- että kausityöntekijöihin, 
joille on taattava EU:n lainsäädännön mukaisesti yhdenvertainen kohtelu niiden 
työntekijöiden kanssa, jotka ovat vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia, olipa kyse 
yhtäläisistä oikeuksista, yhtäläisistä työoloista tai yhtäläisestä suojelusta;

C. toteaa, että SEUT-sopimuksen 153 artiklan 5 kohdasta käy selvästi ilmi, että 
minimipalkan vahvistaminen kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja siinä kielletään EU:ta 
puuttumasta suoraan palkkatasoon;

D. ottaa huomioon, että Eurostatin väestötilastojen mukaan EU:ssa oli 17 miljoonaa EU28-
maiden sisällä muuttanutta vuonna 2017 ja että näistä 12,4 miljoonaa oli työikäisiä 
(työntekijöitä tai työnhakijoita);

E. toteaa, että maatalousalalla on pulaa työvoimasta; katsoo, että maataloustoiminta on 
tärkein maaseutualueiden talouden ja yhteiskunnan rakennetta tukeva tekijä;

F. toteaa, että kausityöntekijöitä pidetään kriittisinä työntekijöinä ja he ovat altistuneet 
terveysriskeille pandemiarajoitusten aikana;

G. toteaa, että EU:ssa työskentelee vuosittain arviolta 800 000–1 000 000 kausityöntekijää 
pääasiassa maatalous- ja elintarvikealalla ja että työvoiman kysynnässä on 
kausihuippuja, joiden vuoksi on palkattava runsaasti siirtotyöläisiä alan tarpeisiin ja 
kysyntään vastaamiseksi;

H. toteaa, että covid-19-kriisi on tuonut esiin kausityöntekijöiden keskeisen roolin 
elintarviketurvan ja elintarvikeketjun sujuvan toiminnan varmistamisessa sekä 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa maatalous- ja elintarvikealalla 
kansanterveyskriisin ollessa pahimmillaan;

I. toteaa, että covid-19-pandemiaan liittyvät kansalliset rajoitukset ja työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden rajoittaminen ovat vaikeuttaneet kausityöntekijöiden 
matkustamista sisärajojen yli kohdemaihinsa, mikä on lamauttanut osan 
maatalousalasta;

J. toteaa, että työvoiman liikkuvuus kuuluu nimenomaisesti Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman 
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(EaSI) soveltamisalaan ja että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut 
seuraavaa: ”Niiden tavoitteet ovat samankaltaisia, joten täydentävyyden saavuttaminen 
on vaikeaa. Komission tiedossa ei ole, miten kukin jäsenvaltio hyödyntää ESR:a 
työvoiman liikkuvuuden tukemiseen.”;

K. ottaa huomioon, että maatalousalan vienti edistää kasvua ja työllisyyttä koskevien EU:n 
tavoitteiden saavuttamista;

1. panee tyytyväisenä merkille komission maaliskuussa 2018 tekemän 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan työviranomaisen perustamisesta sen varmistamiseksi, 
että EU:n säännöt työvoiman liikkuvuudesta pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla, ja sen estämiseksi, että tätä liikkuvuutta 
rajoitetaan unionin sisämarkkinoilla siten kuin jotkin jäsenvaltiot ovat tehneet 
asettamalla työnsaantia vaikeuttavia hallinnollisia esteitä tai lisätoimenpiteitä; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei Euroopan työviranomaisen odoteta tällä hetkellä olevan 
täysin toimintavalmis ennen vuotta 2024;

2. korostaa, että työntekijöiden ja erityisesti kausityöntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
elintärkeää Euroopan maataloudelle pyrittäessä vastaamaan maatalousalan kausi- ja 
sesonkiluonteisiin työvoiman kysyntähuippuihin, joita ei voida tyydyttää paikallisella 
työvoiman tarjonnalla;

3. kehottaa Euroopan työviranomaista edistämään toimenpiteitä, joilla säännellään ja 
seurataan työnvälityspalvelujen (myös kolmansiin maihin sijoittautuneiden palvelujen) 
toimintaa ja myönnetään niille toimilupia, ja kannustamaan maatalousalan 
yrittäjäjärjestöjä ottamaan käyttöön seurantamekanismeja ja asettamaan yhteiset 
ihmisarvoista työtä koskevat normit; toteaa, että näihin yhteisiin ihmisarvoista työtä 
koskeviin normeihin olisi sisällyttävä myös ”sama palkka samasta työstä samassa 
työpaikassa” -periaate;

4. myöntää, että osa tällaisten normien asettamista koskevasta toimivallasta kuuluu 
kansalliselle tasolle ja että EU ei siksi voi puuttua asiaan;

5. panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa, Italiassa ja Espanjassa, 
siirtotyöläisten osuus on kasvanut merkittävästi maatalousalalla viime vuosina;

6. korostaa, että covid-19-kriisin vuoksi käyttöön otetuilla liikkumisrajoituksilla on ollut 
suhteettoman kielteinen vaikutus keskeisessä maataloustyössä ja koko 
elintarvikeketjussa tarvittavien kausityöntekijöiden saatavuuteen; toteaa tässä 
yhteydessä pitävänsä tärkeinä täysin toimivia sisämarkkinoita, joista on annettu selkeät 
suuntaviivat ja joita jäsenvaltiot tulkitsevat yhdenmukaisella tavalla;

7. toteaa, että kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
kausityöntekijänä työskentelyä varten annetun direktiivin 2014/36/EU täysimääräinen ja 
asianmukainen täytäntöönpano olisi varmistettava ja sitä olisi seurattava jäsenvaltioissa, 
jotta voidaan varmistaa vähimmäisvaatimusten saavuttaminen;

8. katsoo, että on kiireellisesti tarpeen luoda paremmat oikeuskehykset ja keskittyä 
tarkemmin työlainsäädännön täytäntöönpanoon ja sen valvontaan, mukaan lukien 
työntekijöiden oikeudet ja sosiaali- ja sairausvakuutusturva, etenkin kun on kyse 
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epätyypillisestä työstä ja työvoiman hyväksikäytöstä, jolle raja- ja kausityöntekijät ovat 
erityisen alttiita;

9. on huolissaan joidenkin siirto- ja kausityöntekijöiden työ-, terveys- ja turvallisuusoloista 
sekä sosiaalisista oloista ja toteaa, että on tärkeää valvoa työlainsäädännön 
noudattamista, torjua pimeää työtä ja valvoa, että noudatetaan sosiaalihuolto- ja 
turvallisuusnormeja, joilla edistetään siirto- ja kausityöntekijöiden sosiaalista ja 
taloudellista integroitumista;

10. panee huolestuneena merkille kausi- ja rajatyöntekijöiden usein epävarmat työ- ja 
elinolot ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan näille yhdenvertaisen kohtelun, 
sosiaalisen suojelun ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden;

11. kehottaa panemaan pikaisesti täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
erityisesti avoimista ja ennakoitavista työehdoista annetun direktiivin (EU) 2019/1152, 
jotta voidaan taata muun muassa oikeus oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun työolojen, sosiaalisen suojelun saatavuuden ja työntekijöiden koulutuksen 
osalta;

12. korostaa, että haavoittuvassa asemassa olevat työntekijät, kuten naiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen suuressa vaarassa joutua fyysisen ja henkisen 
väkivallan kohteeksi; kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja torjutaan hyväksikäyttöä ja kaikenlaista muuta 
kaltoinkohtelua ja rangaistaan niistä;

13. panee merkille, että maanomistajien ja heidän perheidensä lisäksi Euroopan 
maatalousalalla työskentelee 10 miljoonaa ihmistä ja että heidän osuutensa maaseudun 
väestöstä on siis merkittävä;

14. korostaa olevan tärkeää varmistaa, että maaseutualueilla on välttämättömät julkiset 
peruspalvelut, jotta naiset voivat osallistua asianmukaisesti ja pysyvästi työmarkkinoille 
näillä alueilla; korostaa tässä yhteydessä, että on olennaisen tärkeää tunnustaa 
maatalousalalla toimivien naisten työ ja etenkin varmistaa, että maatalousalalla 
toimivien henkilöiden naispuolisilla puolisoilla on asianmukainen ammattiasema, jonka 
perusteella heillä on oikeus sosiaaliturvaan, koulutukseen, äitiyslomaan ja eläkkeeseen;

15. huomauttaa, että EU-varojen, kuten Euroopan sosiaalirahastosta ja EaSI-ohjelman 
välineistä maksettavien varojen, parempi kohdentaminen tukisi työntekijöiden 
liikkuvuutta ja osallisuutta sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevan koulutuksen ja 
tietoisuuden lisäämistä ja mahdollistaisi saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen 
paremmin sekä auttaisi parantamaan työvoiman liikkuvuusvirtoja ja työmarkkinoiden 
epätasapainoa koskevien tietojen keruuta ja käyttöä; kehottaa tukemaan maatalous- ja 
elintarvikealan riskeille altistuvien työntekijöiden suojelua;

16. korostaa, että eurooppalaiset maatalousalan kausityöntekijät eivät useinkaan voi 
ennakoida hyvissä ajoin etukäteen matkojaan tai toisessa jäsenvaltiossa viettämiään 
päiviä; korostaa, että sen vuoksi tarvitaan tapauskohtaisia sääntöjä ja nopeita 
tarkastuksia, jotta nämä voisivat liikkua vapaasti unionin alueella;

17. panee merkille edistysaskeleet, joita jäsenvaltiot ovat ottaneet tilapäisten 
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maataloustyöntekijöiden suojelussa; kehottaa käynnistämään kampanjan tarkkojen 
tietojen saamiseksi maataloustyöntekijöiden tilanteesta; korostaa, että jäsenvaltioiden on 
kunnioitettava maataloustyöntekijöiden oikeuksia;

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että Pellolta pöytään -strategiasta ja yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) meneillään olevasta tarkistuksesta on hyötyä Euroopan 
maataloustyöntekijöille, myös kausityöntekijöille, siirtotyöläisille ja muille liikkuville 
työntekijöille, sisällyttämällä uuteen YMP:hen sosiaalisen ulottuvuuden ja asettamalla 
tuen saamisen ehdoksi sosiaali- ja työlainsäädännön vaatimusten ja normien 
noudattamisen, jotta turvataan kaikkien työntekijöiden oikeudet, palkat, terveys ja 
sosiaaliturva, ja sisällyttämällä siihen ympäristösäännöksiä, jotta edistetään 
yhdenvertaista kohtelua ja ympäristönsuojelua;

19. ottaa huomioon, että Euroopan maataloustyöntekijöistä valtaosa on avustavia 
perheenjäseniä ja että sukupolvenvaihdosten liiallinen vähäisyys ja nykyinen 
väestönkehitys ovat suurimpia maatalousalan haasteita kaikkialla EU:ssa ja johtavat 
siihen, että maanviljelijöitä on alalla vuosi vuodelta vähemmän, ja toteaa, että sen 
vuoksi olisi keskityttävä erityisesti tukemaan ja auttamaan alalle vastikään tulleita ja 
nuoria maanviljelijöitä; toteaa, että tilannetta on pahentanut se, että useat maatilat eivät 
ole kannattavia, minkä vuoksi tämä toiminta ei houkuttele nuoria; katsoo sen vuoksi, 
että perheviljelijöiden seuraavaa sukupolvea sekä uusia nuoria viljelijöitä on tuettava, 
sillä tämä tuki on sisällytetty yhteiseen maatalouspolitiikkaan;

20. toteaa, että nuorille viljelijöille suunnatuilla YMP:n toimenpiteillä autetaan 
ylläpitämään maatalouden työllisyyttä erityisesti tukemalla sukupolvenvaihdosta ja 
luomalla paikallisia työpaikkoja sekä maanviljelyn alalla että siihen liittyvän 
tuotantoketjun alku- ja loppupään aloilla; korostaa, että tämän ammatin on oltava 
edelleen tulevaisuuteen suuntautunut, houkuttava vaihtoehto, joka on tunnustettu ja 
hyvin palkattu; kehottaa näin ollen komissiota tehostamaan toimiaan sen 
varmistamiseksi, että maatalousalan työpaikat houkuttavat nuoria;

21. pitää kuitenkin valitettavana, että tämän myönteisen suuntauksen vaikutusta rajoittavat 
huomattavasti muut maatalousalan työllisyyteen vaikuttavat taloudelliset tekijät, kuten 
lainojen ja maan saatavuus sekä puutteellinen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja 
verokannustinten puuttuminen;

22. toteaa, että joillakin maatiloilla on esiintynyt yksittäisiä tapauksia, joissa 
työlainsäädäntöä on rikottu vakavasti, ja kehottaa puuttumaan niihin esimerkinomaisesti 
maataloustyöntekijöiden oikeuksien suojaamiseksi;

23. katsoo, että työvoima- ja osaamisvaje on yksi Etelä-Euroopan maatilojen suurimmista 
ongelmista; korostaa, että kilpailukykyisten unionin työmarkkinoiden luominen 
edellyttää osaamisen ja pätevyyden sovittamista yhteen työmahdollisuuksien kanssa 
maatalousalalla;

24. korostaa, että tehtävien monipuolistumisen vuoksi maatalousalalla on yhä enemmän 
kysyntää päteville työntekijöille;

25. toteaa, että maatalousalan ammatillisella ja korkea-asteen koulutuksella on keskeinen 
rooli koulutus- ja tutkimusalan muotoilussa EU:ssa;
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26. korostaa, että on tärkeää mahdollistaa maatalousalan tulevien ammattilaisten pääsy 
Erasmus+-liikkuvuusohjelmaan, jotta nämä voivat hankkia uutta taitotietoa ja parantaa 
osaamistaan, ja samalla varmistaa tutkintojen tunnustaminen EU-tasolla;

27. katsoo, että maatalousalan, tutkimuksen ja yrittäjätoiminnan kolmitahoisen yhteistyön 
kohdennettu tukeminen voi johtaa merkittäviin tuloksiin;

28. kehottaa jäsenvaltioita sovittamaan maatalousalan koulutuksen kyseisen alan 
työmarkkinoiden tarpeisiin ja edistämään elinikäistä oppimista keinona puuttua 
työvoimapulaan;

29. korostaa, että maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden toimitusketjut ja 
elintarviketurvallisuus on taattava erityisesti meneillään olevan covid-19-kriisin aikana; 
toteaa, että kausityöntekijät ovat olennaisen tärkeitä maatalousalan, erityisesti hedelmä-, 
vihannes- ja viinialan, moitteettoman ja asianmukaisen toiminnan kannalta; toteaa, että 
on ensisijaisen tärkeää turvata ja taata maataloustuote- ja elintarvikealan työntekijöiden 
oikeudet, terveys ja turvallisuus erityisesti meneillään olevan covid-19-kriisin aikana;

30. katsoo, että kausityöntekijöillä on merkittävä rooli maatalousalalla ja että sen vuoksi on 
äärimmäisen tärkeää turvata heidän työoloja ja -ehtoja koskevat oikeutensa, varmistaa, 
että he saavat samantasoisen suojan kuin kotimaiset työntekijät, ja taata se, että 
työskentelyjäsenvaltiot tarjoavat heille sosiaaliturvaoikeudet työskentelyvaltion 
lainsäädännön periaatteen (lex loci laboris) mukaisesti;

31. katsoo, että oikeudenmukaisen palkkauksen täydellinen ja jo pitkään jatkunut 
puuttuminen, joka liittyy suoraan eurooppalaiseen ja kansainväliseen 
markkinalainsäädäntöön, on yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikeuttavat 
sukupolvenvaihdosta ja maataloustoiminnan säilyttämistä houkuttavana;

32. toteaa, että työvoimapulan vuoksi EU:n viljelijät ja elintarviketuottajat ovat yhä 
riippuvaisempia vuokra- ja kausityövoimasta ja että suuri osa EU:n maatalousalan 
kausityöntekijöistä tulee pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopan taloudellisesti 
haavoittuvassa asemassa olevista yhteiskuntaryhmistä;

33. pitää valitettavana, että covid-19-pandemia on pahentanut kausityöntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä työperäisiä riskejä ja johtanut tartuntojen 
leviämiseen edelleen ja tautiryppäiden ilmaantumiseen; kannustaa tämän vuoksi 
jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti vastikään hyväksyttyjä ohjeita, jotka 
koskevat EU:n kausityöntekijöitä covid-19-pandemian aikana, jotta voidaan taata 
paremmin näiden oikeudet, terveys ja turvallisuus;

34. huomauttaa, että tekninen innovointi, tekoäly ja digitaaliteknologia vauhdittavat 
maatilojen ja maatalouden työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia ja että monia 
maatiloja eri puolilla Eurooppaa on tuettava siirryttäessä käyttämään useampia teknisiä 
innovaatioita antamalla maatalousalan ammattilaisille – erityisesti digitaalisia taitoja 
koskevaa – koulutusta; toteaa, että maatalousalan ammattilaiset eivät ole riittävän hyvin 
valmistautuneita hyödyntämään teknisiä innovaatioita, mikä johtuu tilanhoitajien 
alhaisesta maatalousalan koulutuksesta, jonka taso vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden välillä, ja siitä, että yksittäisillä jäsenvaltioilla ei ole digitalisaatiota ja 
uusien teknologioiden käyttöönottoa maatalousalalla koskevaa kattavaa politiikkaa; 
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painottaa, että maatilojen neuvontapalveluilla on oltava merkittävä rooli teknologisten 
ja tieteellisten tietojen toimittamisessa maanviljelijöille ja innovaatioiden 
saavutettavuuden lisäämisessä;

35. toteaa, että nykyinen suuntautuminen teknologiapainotteiseen maatalousalaan voi 
nostaa työvoimakustannuksia, sillä maanviljelyssä tarvitaan korkeamman osaamistason 
työvoimaa;

36. korostaa, että kaikki alan työntekijät tarvitsevat enemmän koulutusta ja osaamisen 
kehittämistä, jotta voidaan vastata teknologisen innovoinnin ja uudenaikaistamisen 
haasteeseen, ja toteaa, että tätä lisäkoulutusta olisi suunniteltava työmarkkinoilla 
tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa;

37. korostaa, että on tarpeen tarjota kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon liittyvää tukea 
ja neuvontaa; katsoo, että painopisteeksi on asetettava digitaalisten perustaitojen 
tarjoaminen kaikille maataloustoiminnassa mukana oleville henkilöille, mukaan lukien 
tiedottaminen heidän digitalisaatioon liittyvistä oikeuksistaan ja velvoitteistaan;

38. kehottaa sen vuoksi edistämään sekä maatalousalan työntekijöiden että työnantajien 
digitaalisten taitojen opetusta ja kehittämistä sekä antamaan heille tukea ja neuvoja;

39. toteaa, että vuoden 2020 haasteiden aiheuttama dynaaminen digitaalinen muutos voisi 
auttaa merkittävästi ehkäisemään maaseudun väestökatoa, jos tätä muutosta tuetaan 
koordinoiduilla yksityisen ja julkisen sektorin investoinneilla;

40. katsoo, että viljely- ja karjatilojen on oltava kannattavia eivätkä ne saa myydä tuotteita 
alle tuotantokustannusten, jotta voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja;

41. katsoo, että tietyt osa-aikaisille työntekijöille tarkoitetut alueelliset tukijärjestelmät 
edistävät harmaata taloutta ja epävirallista työtä;

42. muistuttaa, että maatalousalan työllisyyden ja maatilojen riittävän kannattavuuden 
ylläpitäminen on keskeisen tärkeää maaseudun elinkeinoelämän elinvoimaisuuden 
säilyttämisen ja maankäytön suunnittelun kannalta ja että sillä on siten huomattava 
merkitys, kun otetaan huomioon, että monet muiden alojen työpaikat ovat riippuvaisia 
siitä, mikä osoittaa, että YMP:n uudistamisen lisäksi tarvitaan kiireellisesti muitakin 
toimenpiteitä;

43. korostaa maatilamatkailun potentiaalia luoda työpaikkoja, minkä vuoksi sitä olisi 
edistettävä;

44. muistuttaa, että maatalousalan työllisyyden ylläpitäminen on keskeisessä asemassa 
maaseutu- ja vuoristoalueiden sekä syrjäisimpien alueiden elinvoimaisuuden ja 
elinkeinoelämän säilyttämisessä ja että sillä on siten huomattava merkitys;

45. korostaa, että on välttämätöntä helpottaa kausityöntekijöiden liikkumista erityisesti raja-
alueilla, koska eurooppalaisten maatilojen mahdollisuudet selviytyä riippuvat näistä 
työntekijöistä, kuten covid-19-pandemiaan liittyvä kriisi on osoittanut;

46. korostaa, että on ratkaisevan tärkeää torjua EU:n sisäistä epäreilua kilpailua, joka haittaa 
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sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa; korostaa tässä yhteydessä Euroopan 
työviranomaisen tärkeää roolia petosten ja muiden sääntöjenvastaisuuksien torjunnassa;

47. katsoo, että EU ei saisi antaa lainsäädäntöä EU:n minimipalkoista, koska asia kuuluu 
kansalliseen toimivaltaan;

48. korostaa, että EU:n on kauppapolitiikallaan taattava, etteivät EU:n ulkopuoliset maat 
harjoita epäreilua kilpailua, varmistamalla, että unioniin tuotavia tuotteita 
valmistettaessa on noudatettu työoloja ja -ehtoja ja työelämän normeja koskevia EU:n 
vaatimuksia;

49. katsoo, että EU:n tukea olisi myönnettävä vain edunsaajille, jotka noudattavat 
sosiaalinormeja ja jotka eivät edistä sen paremmin tilapäisten kuin vakituistenkaan 
työntekijöiden laitonta, sääntelemätöntä ja/tai pimeää työtä;

50. pitää valitettavina covid-19-tartuntoja tiloilla, joilla on paljon lähetettyjä työntekijöitä.
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