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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na výroční zprávu Komise o mobilitě pracovníků uvnitř EU za rok 2018,

– s ohledem na studii nazvanou „Zaměstnanost v zemědělství v EU:  současné výzvy a 
vyhlídky do budoucna“, kterou zveřejnilo generální ředitelství pro vnitřní politiky v 
říjnu 20191,

A. vzhledem k tomu, že zásada volného pohybu pracovníků je zakotvena v článku 45 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

B. vzhledem k tomu, že podle statistiky Eurostatu o počtu obyvatel v roce 2017 žilo v Unii 
17 milionů mobilních pracovníků ze zemí EU-28, z nichž 12,4 milionu bylo v 
produktivním věku (zaměstnaných nebo ucházejících se o práci);

1. vítá legislativní návrh Komise z března 2018 na zřízení Evropského orgánu pro 
pracovní záležitosti, jehož úkolem je zajistit, aby byla všechny pravidla EU týkající se 
mobility pracovních sil uplatňována spravedlivě, jednoduše a účinně;

2. domnívá se, že je naléhavě nutné zlepšit právní rámec a klást větší důraz na provádění a 
prosazování pracovního práva, a to i pokud jde o zaměstnanecká práva a sociální 
zabezpečení, zejména v případě atypické práce a pracovního vykořisťovaní;

3. poukazuje na to, že lepší zacílení finančních prostředků EU by podpořilo mobilitu 
pracovníků, umožnilo lepší využívání dostupných informací a zlepšilo sběr a využití 
údajů o modelech toků mobility pracovních sil a nerovnováhách na trhu práce;

4. domnívá se, že převážnou většinu zemědělské pracovní síly v Evropě nadále představují 
pracovníci z řad rodinných příslušníků a že nedostatečná generační obměna je jednou z 
největších výzev, kterým zemědělství v celé EU čelí, což má za následek každoroční 
pokles počtu zemědělců v tomto odvětví;

5. poukazuje na to, že technologické inovace jsou hnací silou strukturálních změn v 
zemědělských podnicích a na zemědělských trzích práce a že mnoho podniků v Evropě 
není dostatečně připraveno technologické inovace zavádět kvůli nízké úrovni 
zemědělského vzdělání jejich vedoucích pracovníků, přičemž tato úroveň se v 
jednotlivých členských státech výrazně liší;

6. připomíná, že udržení pracovních míst v zemědělství hraje klíčovou roli pro zachování 
hospodářství ve venkovských oblastech, a má proto zásadní význam;

1 Studie – „Zaměstnanost v zemědělství v EU: současné výzvy a vyhlídky do budoucna“, generální ředitelství 
Evropského parlamentu pro vnitřní politiky, tematická sekce B – Strukturální politika a politika soudržnosti, 
říjen 2019.
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7. domnívá se, že EU by neměla vytvářet právní předpisy týkající se minimálních mezd v 
EU, jelikož se jedná o otázku, která spadá do pravomoci členských států.


