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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 komission vuoden 2018 vuosikertomuksen EU:n sisäisestä työvoiman 
liikkuvuudesta,

– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston lokakuussa 2019 julkaiseman tutkimuksen 
EU:n maatalousalan työllisyyden nykyhaasteista ja tulevaisuudennäkymistä (”The EU 
farming employment: current challenges and future prospects”)1,

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate on vahvistettu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa;

B. ottaa huomioon, että Eurostatin väestötilastojen mukaan EU28:ssa oli vuonna 2017 
muuttajia 17 miljoonaa ja että näistä 12,4 miljoonaa oli työikäisiä (työntekijöitä tai 
työnhakijoita);

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;

2. katsoo, että on kiireellisesti tarpeen luoda paremmat oikeuskehykset ja keskittyä 
tarkemmin työlainsäädännön täytäntöönpanoon ja sen valvontaan, mukaan lukien 
työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliturva, etenkin kun on kyse epätyypillisestä työstä ja 
työvoiman hyväksikäytöstä;

3. huomauttaa, että EU-varojen parempi kohdentaminen tukisi työntekijöiden liikkuvuutta 
ja mahdollistaisi saatavilla olevan tiedon hyödyntämisen paremmin sekä auttaisi 
parantamaan työvoiman liikkuvuusvirtoja ja työmarkkinoiden epätasapainoa koskevien 
tietojen keruuta ja käyttöä;

4. ottaa huomioon, että Euroopan maataloustyöntekijöistä valtaosa on avustavia 
perheenjäseniä ja että sukupolvenvaihdosten liiallinen vähäisyys on yksi suurimmista 
maatalousalan haasteista kaikkialla EU:ssa ja johtaa siihen, että maanviljelijöitä on 
alalla vuosi vuodelta vähemmän;

5. huomauttaa, että tekninen innovointi vauhdittaa maatilojen ja maatalouden 
työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia ja että monet maatilat eri puolilla Eurooppaa 
eivät ole riittävän hyvin valmistautuneita hyödyntämään teknisiä innovaatioita, koska 
tilanhoitajilla on alhainen maatalousalan koulutus, ja toteaa, että koulutustaso vaihtelee 
huomattavasti jäsenvaltioiden välillä;

1 Tutkimus – ‘The EU farming employment: current challenges and future prospects’, Euroopan parlamentti, 
unionin sisäasioiden pääosasto, rakenne- ja koheesiopolitiikkayksikkö, lokakuu 2019.
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6. muistuttaa, että maatalousalan työllisyyden ylläpitäminen on keskeisessä asemassa 
maaseudun elinkeinoelämän elinvoimaisuuden säilyttämisessä ja että sillä on siten 
huomattava merkitys;

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


