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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak az EU-n belüli munkavállalói mobilitásról szóló 2018. évi 
éves jelentésére,

– tekintettel a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak 
biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i 
2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak címzett, a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a 
munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló, 
2014. április 16-i 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról 
szóló, 2018. december 4-i bizottsági jelentésre (COM(2018)0789),

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A munkavállalók szabad mozgása: az alapvető 
szabadság biztosítva van, de az uniós források célzottabb felhasználása elősegítené a 
munkavállalók mobilitását” című, 6/2018. számú különjelentésére,

– tekintettel az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 
2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 Hivatalos Lapban történő 2019. július 
11-i közzétételére és 2019. július 31-i hatálybalépésére,

– tekintettel a „Foglalkoztatás az uniós mezőgazdaságban. Jelenlegi kihívások és jövőbeli 
kilátások” című tanulmányra, amelyet a Belső Politikák Főigazgatósága 2019 
októberében tett közzé3,

– tekintettel a zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető 
szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó 
iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló, 2020. március 23-i bizottsági 
közleményre (C(2020)1897),

– tekintettel a Covid19-válsággal összefüggésben a határt átlépő munkavállalók és 
idénymunkások európai védelméről szóló, 2020. június 19-i állásfoglalására4,

– tekintettel a „Covid19: A munkavállalók szabad mozgáshoz való jogának gyakorlására 
vonatkozó iránymutatások” című, 2020. március 30-i bizottsági közleményre 

1 HL L 128., 2014.4.30., 8. o.
2 HL L 186., 2019.7.11., 21. o.
3 Tanulmány – „Foglalkoztatás az uniós mezőgazdaságban. Jelenlegi kihívások és jövőbeli kilátások”. Európai 
Parlament, Belső Politikák Főigazgatósága, Strukturális és Kohéziós Politikai Tematikus Főosztály, 2019. 
október.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0176.
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(C(2020)2051),

– tekintettel az „Iránymutatás a Covid19-járvány kontextusában az EU-ban dolgozó 
idénymunkásokról” című, 2020. július 16-i bizottsági közleményre (C(2020)4813),

A. mivel az EUMSZ 45. cikke rögzíti a munkavállalók szabad mozgásának elvét;

B. mivel a munkavállalói mobilitásnak nemcsak szabadnak, hanem méltányosnak is kell 
lennie; mivel az EUMSZ 45. cikkének (2) bekezdése rögzíti az egyenlő bánásmód elvét, 
megtiltva minden megkülönböztetést a tagállamok munkavállalói között a 
foglalkoztatás, a javadalmazás, valamint az egyéb munka- és foglalkoztatási feltételek 
tekintetében; mivel ez az elv egyaránt vonatkozik a határt átlépő munkavállalókra és az 
idénymunkásokra, akik számára az uniós jogszabályokkal összhangban a fogadó 
tagállam állampolgárságával rendelkező munkavállalókkal egyenlő bánásmódot kell 
biztosítani az egyenlő jogok, az egyenlő munkafeltételek és az egyenlő védelem 
tekintetében egyaránt;

C. mivel az EUMSZ 153. cikkének (5) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a minimálbér 
meghatározása nemzeti hatáskörbe tartozik, és megtiltja az EU-nak, hogy közvetlenül 
beavatkozzon a díjazás mértékének meghatározásába;

D. mivel az Eurostat népességi statisztikái szerint 2017-ben az EU 28 tagállamában 17 
millióan éltek a szabad mozgás jogával, akik közül 12,4 millióan voltak munkaképes 
korúak (foglalkoztatottak vagy munkát keresők);

E. mivel a mezőgazdasági ágazat munkaerőhiánnyal küzd; mivel a mezőgazdasági 
tevékenység képezi a vidéki térségek gazdasági és társadalmi szerkezetének gerincét;

F. mivel az idénymunkásokat kulcsfontosságú munkavállalóknak tekintik és egészségügyi 
kockázatoknak voltak és vannak kitéve a járványügyi korlátozások idején;

G. mivel becslések szerint évente 800 000–1 millió idénymunkást alkalmaznak az EU-ban, 
elsősorban az agrár-élelmiszeripari ágazatban, amelyet az ágazat igényeinek és 
szükségleteinek kielégítése érdekében migráns munkavállalók magas arányban való 
foglalkoztatását megkövetelő csúcsidőszakok jellemeznek;

H. mivel a Covid19 a közegészségügyi válsághelyzet csúcspontján kiemelte az 
idénymunkásoknak az élelmezésbiztonság és az élelmiszer-ellátási lánc zavartalan 
működésének biztosításában és az élelmiszeripari és mezőgazdasági ágazatban magas 
színvonalú munkahelyek létrehozásában játszott döntő fontosságú szerepét;

I. mivel a Covid19-hez kapcsolódó nemzeti korlátozó intézkedések és a munkavállalók 
szabad mozgásának korlátozása megnehezítette az idénymunkások számára a belső 
határok átlépését és célországuk elérését, és ezáltal megbénította a mezőgazdasági 
ágazat egy részét;

J. mivel a munkavállalói mobilitás konkrétan az Európai Szociális Alap (ESZA) és a 
foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programja (EaSI) hatálya alá 
tartozik, és mivel a Számvevőszék megállapítása szerint „az ESZA, illetve az EaSI 
célkitűzései közötti hasonlóság azt jelenti, hogy kiegészítő jellegük nehezen jut 
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érvényre”, és „a Bizottság számára nem ismert, hogy a tagállamok hogyan használják 
fel az ESZA‐t a munkavállalói mobilitás támogatására”;

K. mivel a mezőgazdasági ágazaton belül az export hozzájárul az EU növekedési és 
foglalkoztatási céljainak eléréséhez;

1. üdvözli a Bizottságnak az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozására irányuló 2018. 
márciusi jogalkotási javaslatát, melynek célja a munkavállalói mobilitásra vonatkozó 
uniós szabályok tisztességes, egyszerű és hatékony módon történő betartatása és az 
egyes tagállamok által bürokratikus akadályok vagy kiegészítő intézkedések révén 
bevezetett, a munkához való hozzáférést gátló mobilitási korlátozások megakadályozása 
az európai belső piacon; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy jelenleg nem 
várható, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság 2024 előtt teljes mértékben működőképes 
legyen;

2. kiemeli, hogy a munkavállalók, különösen a idénymunkások szabad mozgása 
létfontosságú az mezőgazdasági ágazat számára, hogy időszakos és idényjellegű csúcsai 
idején ki tudja elégíteni munkaerőigényét, amelynek a helyi kínálat nem képes 
megfelelni;

3. sürgeti az Európai Munkaügyi Hatóságot, hogy mozdítsa elő a munkaközvetítő 
ügynökségek (ideértve a harmadik országokban székhellyel rendelkező ügynökségeket 
is) szabályozására, engedélyezésére és ellenőrzésére irányuló intézkedéseket, és 
ösztönözze a mezőgazdasági vállalkozói szövetségeket, hogy fogadjanak el 
nyomonkövetési mechanizmusokat és határozzák meg a tisztességes munka közös 
normáit; megjegyzi, hogy ezeknek a tisztességes munkára vonatkozó közös normáknak 
magukban kell foglalniuk az azonos munkahelyen végzett egyenlő munkáért járó 
egyenlő bér elvét is;

4. elismeri, hogy az ilyen normák meghatározására vonatkozó egyes hatáskörök nemzeti 
szinten maradnak, és ezért az EU-nak nem áll módjában beavatkozni;

5. megállapítja, hogy több tagállamban, például Dániában, Olaszországban és 
Spanyolországban az elmúlt években jelentősen megnőtt a migráns munkavállalók 
aránya a mezőgazdaságban;

6. hangsúlyozza a mozgás tekintetében a Covid19-válság következtében bevezetett 
korlátozások aránytalanul negatív hatását az idénymunkások rendelkezésre állására a 
kulcsfontosságú mezőgazdasági munkák elvégzése terén és az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében; e tekintetben megjegyzi az egyértelmű iránymutatások és a tagállamok 
egységes értelmezése által jellemzett, teljeskörűen működő belső piac jelentőségét;

7. megjegyzi, hogy a minimumszabályok teljesítésének biztosítása érdekében a 
tagállamokban biztosítani kell és nyomon kell követni a harmadik országbeli 
állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és 
tartózkodásának feltételeiről szóló 2014/36/EU irányelv teljes körű és megfelelő 
végrehajtását;

8. úgy véli, hogy sürgősen javítani kell a jogi kereteket és nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
a munkajog végrehajtására és érvényesítésére, többek között a munkavállalói jogok, a 
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szociális biztonság és az egészségbiztosítási fedezettség tekintetében, különösen az 
atipikus foglalkoztatás és a kizsákmányolt munkaerő esetében, mivel a határt átlépő 
munkavállalók és idénymunkások ezeknek a jelenségeknek különösen ki vannak 
szolgáltatva;

9. aggodalmát fejezi ki az egyes migráns munkavállalók és idénymunkások által tapasztalt 
munka-, egészségvédelmi, biztonsági és szociális körülmények miatt, és rámutat a 
munkaügyi jogszabályok betartásának, a be nem jelentett munkavégzés elleni 
küzdelemnek és a szociális jóléti és biztonsági normák betartásának fontosságára, 
amelyek elősegítik a migráns munkavállalók és az idénymunkások társadalmi és 
gazdasági integrációját;

10. aggodalommal veszi tudomásul a bizonytalan munka- és életkörülményeket, 
amelyeknek az idénymunkások és a határt átlépő munkavállalók gyakran ki vannak 
téve, és felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak számukra egyenlő bánásmódot, 
szociális védelmet és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést;

11. felszólít a szociális jogok európai pillére és különösen az átlátható és kiszámítható 
munkafeltételekről szóló (EU) 2019/1152 irányelv gyors végrehajtására annak 
érdekében, hogy garantálják – többek között – a tisztességes és egyenlő bánásmódhoz 
való jogot a munkakörülmények, a szociális védelemhez való hozzáférés és a 
munkavállalók képzése tekintetében;

12. hangsúlyozza, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók – például a nők és 
a migránsok – esetében különösen fennáll a veszélye annak, hogy fizikai és 
pszichológiai erőszaknak legyenek kitéve; felhívja ezért a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a kizsákmányolás és a visszaélések bármely más formájának 
megelőzésére, visszaszorítására és büntetésére irányuló intézkedéseket;

13. megjegyzi, hogy a földtulajdonosokon és családjaikon kívül 10 millió ember dolgozik 
az európai mezőgazdasági ágazatban, akik a vidéki lakosság jelentős hányadát teszik ki;

14. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a vidéki területeken rendelkezésre álljanak a 
szükséges alapvető közszolgáltatások, hogy lehetővé váljon a nők megfelelő és tartós 
bevonása az e területeken végzett bármilyen munkatevékenységbe; ennek 
vonatkozásában hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a nők által a mezőgazdasági 
ágazatban végzett munka elismerése, különösen azért, hogy a mezőgazdasági ágazatban 
dolgozó női házastársak megfelelő szakmai státusszal rendelkezzenek, amely lehetővé 
teszi számukra a társadalombiztosításhoz, a képzésekhez, a szülési szabadsághoz és a 
nyugdíjhoz való hozzáférést;

15. rámutat, hogy az uniós források – mint például az Európai Szociális Alap forrásai és az 
EaSI program eszközei – célzottabb felhasználása segítené a munkavállalói mobilitást, a 
befogadást, valamint a fokozott egészségvédelmi és biztonsági képzést és tudatosságot, 
lehetővé tenné a rendelkezésre álló információk jobb felhasználását, és javítaná a 
munkaerő-mobilitási áramlások mintáira és a munkaerőpiaci egyensúlyhiányokra 
vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználását; felszólít az agrár-élelmiszeripari 
ágazatban kockázatoknak kitett munkavállalók védelmének támogatására;

16. rámutat, hogy az európai idénymunkások a mezőgazdaságban gyakran nem tudják 
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sokkal előre jelezni a másik tagállamban való mozgásukat és tartózkodásuk napjait; 
hangsúlyozza, hogy ezért eseti szabályokra és gyors ellenőrzésekre van szükség az 
Unión belüli szabad mozgásuk lehetővé tételére;

17. elismeri a tagállamokban a mezőgazdasági idénymunkások védelme terén elért 
eredményeket; kéri kampány indítását annak érdekében, hogy pontos tájékoztatást 
kaphassunk a mezőgazdasági dolgozók helyzetéről; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a mezőgazdasági dolgozók jogait;

18. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia és 
a közös agrárpolitika jelenlegi felülvizsgálata az európai mezőgazdasági dolgozók, 
többek között az idénymunkások, a migráns munkavállalók és más utazó munkavállalók 
javát szolgálja azzal, hogy az új KAP-ba társadalmi dimenziót foglal bele és a 
finanszírozást szociális és munkaügyi követelmények és normák teljesítésétől teszi 
függővé, védve valamennyi munkavállaló jogait, bérét, egészségét és szociális 
biztonságát az egyenlő bánásmód és a környezetvédelem előmozdítása érdekében;

19. úgy véli, hogy Európában a mezőgazdasági munkaerő túlnyomó többségét még mindig 
a családi munkavállalók teszik ki, és hogy a nem megfelelő generációs megújulás és a 
jelenlegi demográfiai tendenciák jelentik a legnagyobb kihívást, amellyel a 
mezőgazdasági ágazatnak az egész EU-ban szembe kell néznie, ami azt eredményezi, 
hogy évről évre kevesebb mezőgazdasági termelő dolgozik az ágazatban, és hogy ezért 
különös hangsúlyt kell helyezni az új belépők és a fiatal mezőgazdasági termelők 
ösztönzésére és támogatására; megjegyzi, hogy a helyzetet súlyosbította sok 
mezőgazdasági üzem jövedelmezőségének hiánya, ami miatt ez a tevékenység nem 
vonzó a fiatalok számára; ezért szükségesnek tartja a családi gazdálkodók következő 
generációjának támogatását, beleértve az ágazatban új fiatal mezőgazdasági termelőket, 
mivel ez a támogatás a KAP része;

20. megjegyzi, hogy a fiatal mezőgazdasági termelőkre irányuló KAP-intézkedések 
elősegítik a foglalkoztatás fenntartását a mezőgazdaságban, mégpedig a mezőgazdasági 
utódlás támogatásával és helyi munkahelyek teremtésével mind a mezőgazdaságban, 
mind pedig a kapcsolódó ágazatokban; hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági munkának 
továbbra is jövőorientált, vonzó, elismert és jövedelmező foglalkozásnak kell lennie; 
kéri ezért a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak biztosítására, hogy a 
mezőgazdasági munkahelyek vonzóak legyenek a fiatalok számára;

21. sajnálja ugyanakkor, hogy ennek a pozitív tendenciának a hatása továbbra is nagyon 
korlátozott a mezőgazdasági foglalkoztatást befolyásoló számos más gazdasági tényező 
miatt, mint például a hitelhez és a földhöz való hozzáférés, valamint az utódlástervezés 
és az adókedvezmények hiánya;

22. megjegyzi, hogy egyes mezőgazdasági üzemekben előfordulnak a munkaügyi előírások 
súlyos megsértésének elszigetelt esetei, és kéri, hogy hozzanak példamutató 
intézkedéseket a mezőgazdasági dolgozók jogainak védelmében;

23. úgy véli, hogy a munkaerő- és szakemberhiány a dél-európai mezőgazdasági üzemek 
egyik fő problémája; hangsúlyozza, hogy a versenyképes uniós munkaerőpiac 
megteremtésének előfeltétele a készségek és a képesítések mezőgazdasági 
munkalehetőségekkel való összehangolása;
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24. rámutat, hogy a feladatok diverzifikálódása miatt egyre nagyobb szükség van képzett 
emberekre a mezőgazdasági ágazatban;

25. rámutat, hogy az uniós oktatási és kutatási térség kialakításában alapvető szerepet 
játszik a mezőgazdasági szakképzés és felsőoktatás;

26. hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni a mezőgazdasági ágazat jövendő szakembereinek 
az ERASMUS+ mobilitási programhoz való hozzáférését, hogy ezáltal új szaktudásra 
tehessenek szert, és megerősíthessék készségeiket, biztosítva mindeközben a 
képesítések uniós szintű elismerését;

27. úgy véli, hogy a mezőgazdasági ágazat, a kutatás és a vállalkozás közötti 
háromtengelyes együttműködés célzott támogatása jelentős eredményeket hozhat;

28. felkéri a tagállamokat, hogy a munkaerőhiány csökkentése érdekében hangolják össze a 
mezőgazdasági ágazaton belüli képzéseket az ágazat munkaerőpiaci szükségleteivel, és 
ösztönözzék az egész életen át tartó tanulást;

29. hangsúlyozza az agrár-élelmiszeripari ellátási láncok és az élelmiszer-biztonság 
garantálásának szükségességét, különösen a jelenlegi Covid19-válság idején; 
megjegyzi, hogy az idénymunkások kulcsfontosságú szereppel bírnak a mezőgazdasági 
ágazat zökkenőmentes és megfelelő működése szempontjából, különösen a gyümölcs-, 
zöldség- és borágazatban; rámutat, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazatokban dolgozó 
munkavállalók jogainak, egészségének és biztonságának védelme és garantálása 
alapvető fontosságú, különösen a jelenlegi Covid19-válság idején;

30. úgy véli, hogy az idénymunkások fontos szerepet játszanak a mezőgazdasági ágazatban, 
ezért rendkívül fontos garantálni jogaikat a munkafeltételek tekintetében, biztosítva 
számukra a hazai munkavállalókkal azonos szintű védelmet, továbbá azt, hogy a 
társadalombiztosítási jogokat a foglalkoztatásuk helye szerinti tagállam biztosítsa a lex 
loci laboris elvével összhangban;

31. úgy véli, hogy a méltányos bérek régóta fennálló teljes hiánya, amely közvetlenül 
kapcsolódik az európai és a nemzetközi piaci jogszabályokhoz, az egyik fő oka annak, 
hogy problémát jelent a nemzedékváltás és nehézségeket okoz a mezőgazdasági ágazat 
vonzerejének fenntartása;

32. rámutat, hogy a munkaerőhiány az uniós mezőgazdasági termelőket és 
élelmiszertermelőket egyre inkább függővé teszi a bérmunkától és az idénymunkától, és 
az EU mezőgazdasági idénymunkásainak nagy része elsősorban gazdaságilag 
kiszolgáltatott, közép- és kelet-európai társadalmi csoportokból származik;

33. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Covid19 súlyosbította az idénymunkások biztonságát 
és egészségét érintő foglalkozási kockázatokat, ami a fertőzések további terjedéséhez és 
fertőzési gócpontok kialakulásához vezetett; e tekintetben arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben használják ki az EU-ban a Covid19-járvánnyal összefüggésben 
az idénymunkásokról nemrégiben elfogadott iránymutatásokat, hogy jobban tudják 
garantálni jogaikat, egészségüket és biztonságukat;

34. rámutat, hogy a gazdaságokon és a mezőgazdasági munkaerőpiacokon belüli 
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strukturális változás motorja a technológiai innováció, a mesterséges intelligencia és a 
digitális technológiák, és hogy a mezőgazdasági szakemberek képzése – különösen 
digitális képzése – révén Európa-szerte sok mezőgazdasági üzemet támogatni kell a 
innovatív technológiai megoldások fokozott alkalmazására történő áttérésben; 
megjegyzi, hogy a mezőgazdasági szakemberek nincsenek eléggé felkészülve a 
technológiai innovációra, ami a mezőgazdasági üzemek vezetőinek alacsony szintű 
mezőgazdasági képzettségével – amely képzettségi szint tagállamonként jelentősen eltér 
– vagy az egyes tagállamokban a digitalizációra és az új technológiák mezőgazdasági 
ágazatban való bevezetésére irányuló átfogó politika hiányával magyarázható; kitart 
amellett, hogy a mezőgazdasági tanácsadó szolgálatoknak fontos szerepet kell 
játszaniuk a technológiai és tudományos információk mezőgazdasági termelők számára 
történő biztosításában és az innovációhoz való hozzáférés javításában;

35. megjegyzi, hogy a technológiaorientált mezőgazdasági ágazat kialakítására irányuló 
jelenlegi tendencia tovább növelheti a munkaerőköltségeket, mivel a mezőgazdaság 
képzettebb munkaerőt fog igényelni;

36. kiemeli, hogy az ágazat valamennyi dolgozójának magasabb szintű képzésre, oktatásra 
és továbbképzésre lesz szüksége, hogy megfeleljen a fokozott technológiai innováció és 
modernizáció kihívásának, és megjegyzi, hogy ezt a magasabb szintű képzést a 
munkaerőpiaci szociális partnerekkel szoros együttműködésben kell megtervezni;

37. hangsúlyozza, hogy támogatást és tanácsadást kell nyújtani a fenntarthatóság és a 
digitalizáció tekintetében; úgy véli, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető 
digitális készségek biztosítására a mezőgazdasági tevékenységekben részt vevő 
valamennyi személy számára, beleértve a digitalizációval kapcsolatos jogaikról és 
kötelezettségeikről való tájékoztatást;

38. kéri ezért a digitális képzés és továbbképzés előmozdítását, valamint a mezőgazdasági 
szektor munkavállalói és munkáltatói számára támogatás és tanácsadás nyújtását;

39. megjegyzi, hogy ha összehangolt magán- és állami beruházások támasztják alá a 2020-
as kihívások által kiváltott dinamikus digitális átmenetet, az jelentősen hozzájárulhat a 
vidéki népesség csökkenésének megfékezéséhez;

40. úgy véli, hogy a minőségi munkahelyek létrehozása érdekében a mezőgazdasági 
üzemeknek és az állattartó gazdaságoknak nyereségesnek kell lenniük, és nem szabad a 
termelési költségek alatt értékesíteniük;

41. úgy véli, hogy a részmunkaidős munkavállalókra vonatkozó egyes regionális támogatási 
rendszerek ösztönzik az feketegazdaságot és az informális foglalkoztatást;

42. emlékeztet arra, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás fenntartása és a mezőgazdasági 
üzemek megfelelő jövedelmezősége elengedhetetlen a vidéki gazdaságok életben 
tartásához és a földhasználat tervezéséhez, és ezért rendkívül fontos, mivel egyéb 
ágazatokban sok más munkalehetőség következik belőle, ami a KAP reformján 
túlmutató intézkedések sürgős szükségességét mutatja;

43. hangsúlyozza, hogy a falusi turizmusban munkahelyteremtési potenciál rejlik, ezért elő 
kell mozdítani;
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44. emlékeztet arra, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás fenntartása kulcsszerepet játszik a 
vidéki, a hegyvidéki és a legkülső régiók életének és gazdaságának megőrzésében, és 
ezért rendkívül fontos;

45. hangsúlyozza, hogy – különösen a határ menti régiókban – meg kell könnyíteni az 
idénymunkások mobilitását, mivel nélkülözhetetlenek az európai mezőgazdasági 
üzemek túléléséhez, ahogyan azt a Covid19-válság megmutatta;

46. hangsúlyozza, hogy fel kell lépni az EU-n belüli tisztességtelen verseny minden 
formájával szemben, mivel az aláássa az egységes piac megfelelő működését; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az Európai Munkaügyi Hatóság milyen fontos 
szerepet fog betölteni a csalásokkal és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
küzdelemben;

47. úgy véli, hogy az EU-nak nem kellene jogszabályokat alkotnia az uniós 
minimálbérekről, mivel ez nemzeti hatáskörbe tartozik;

48. hangsúlyozza, hogy a kereskedelempolitika területén az Európai Uniónak gondoskodnia 
kell arról, hogy harmadik országok ne folytassanak tisztességtelen versenyt, biztosítva, 
hogy az Unióba belépő termékek eleget tegyenek a munkakörülményekre vonatkozó 
uniós előírásoknak és a munkaügyi normáknak;

49. úgy véli, hogy uniós támogatást csak azon kedvezményezettek számára szabad nyújtani, 
akik megfelelnek a szociális normáknak, és akik nem járulnak hozzá a jogellenes, 
szabályozatlan és/vagy be nem jelentett munkavégzéshez sem az alkalmi, sem az 
állandó munkavállalók esetében;

50. sajnálattal állapítja meg, hogy Covid19-fertőzések történtek olyan üzemekben, amelyek 
tömegesen vesznek igénybe kiküldött munkavállalókat.
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