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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

– gezien het jaarverslag 2018 van de Commissie over de arbeidsmobiliteit binnen de EU,

– gezien de studie “The EU farming employment: current challenges and future 
prospects”, gepubliceerd door zijn directoraat-generaal Intern Beleid in oktober 20191,

A. overwegende dat het beginsel van het vrije verkeer van werknemers is vastgelegd in 
artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

B. overwegende dat er volgens de bevolkingsstatistieken van Eurostat in 2017 in de EU 17 
miljoen personen mobiel waren binnen de EU-28, waarvan 12,4 miljoen zich in de 
beroepsgeschikte leeftijd bevonden (met of op zoek naar werk);

1. is tevreden met het wetgevingsvoorstel van de Commissie van maart 2018 voor de 
oprichting van een Europese arbeidsautoriteit om ervoor te zorgen dat de EU-regels 
inzake arbeidsmobiliteit op een eerlijke, eenvoudige en doeltreffende manier worden 
gehandhaafd;

2. is van mening dat er dringend behoefte is aan betere rechtskaders en meer aandacht voor 
de uitvoering en handhaving van de arbeidswetgeving, onder meer wat arbeidsrechten 
en socialezekerheidsdekking betreft, met name voor atypische arbeid en met betrekking 
tot de uitbuiting van werknemers;

3. wijst erop dat een betere gerichtheid van de EU-middelen de mobiliteit van werknemers 
ten goede zou komen, een beter gebruik van de beschikbare informatie mogelijk zou 
maken en de verzameling en het gebruik van gegevens over de patronen van de 
arbeidsmobiliteitsstromen en onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt zou verbeteren;

4. is van mening dat meewerkende gezinsleden nog steeds de overgrote meerderheid van 
de landbouwarbeidskrachten in Europa vertegenwoordigen, en dat ontoereikende 
generatievernieuwing een van de belangrijkste uitdagingen voor de landbouwsector in 
de hele EU is, met als gevolg minder landbouwers in de sector jaar na jaar;

5. wijst erop dat technologische innovatie een drijvende kracht is achter structurele 
veranderingen in landbouwbedrijven en op de landbouwarbeidsmarkten, en dat veel 
bedrijven in heel Europa niet voldoende voorbereid zijn om technologische innovatie te 
benutten vanwege het lage niveau van de landbouwopleiding van hun bedrijfsmanagers, 
een niveau dat aanzienlijk verschilt van lidstaat tot lidstaat;

6. herinnert eraan dat de instandhouding van de werkgelegenheid in de landbouw een 
sleutelrol speelt om de plattelandseconomieën draaiende te houden en dus van 

1 Studie “The EU farming employment: current challenges and future prospects”, Europees Parlement, 
directoraat-generaal Intern Beleid, beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeid, oktober 2019.
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aanzienlijk belang is;

7. is van mening dat de EU geen wetgeving inzake EU-minimumlonen mag vaststellen, 
aangezien dit een nationale bevoegdheid is.


