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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:

A. ottaa huomioon, että väestöllisen vanhushuoltosuhteen (65 vuotta täyttäneiden osuus 
väestöstä suhteessa 15-64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan huomattavasti koko EU:ssa 
tulevina vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että vuonna 2016 huoltosuhde oli 
29,6 prosenttia ja sen ennustetaan nousevan edelleen varsinkin vuoteen 2050 asti ja 
saavuttavan 51,2 prosenttia vuonna 2070;

B. katsoo, että ikääntyneiden tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja laajemmin 
yhteiskunnassa osoittaa, että tarvitaan mittavia ja määrätietoisia investointeja 
esimerkiksi yhtäläisten mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen ja terveydenhuollon 
aloilla sekä yleisemmin vähentämään lisääntyvää taloudellista ja sosiaalista 
eriarvoisuutta EU:ssa;

1. katsoo, että nykyinen toimintapoliittinen lähestymistapa perustuu rajoittuneeseen ja 
haitalliseen näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla millä hyvänsä”) ja siitä olisi 
luovuttava vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä voidaan tarkastella yksilön 
työelämässä pidemmällä aikavälillä; 

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä vaaditaan 
edelleen jatkuvia toimia, jotta voidaan saada aikaan aidosti myönteinen aktiivisen 
ikääntymisen ”kulttuuri” ja syrjimättömät työhönottoprosessit; 

3. huomauttaa, että työvoiman ikääntyminen ja tarve sukupolvenvaihdokseen ovat 
vakavampia ongelmia maataloudessa kuin muilla aloilla; katsoo, että tämän 
kehityssuunnan kääntämisessä on keskeistä puuttua markkinoiden epävarmuuteen ja 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

4. huomauttaa, että Euroopan maatalouden työvoima koostuu yhä suurelta osin 
perheenjäsenistä, mutta toteaa, että perheenjäsenien osuus työvoimasta on laskenut 
tasaisesti jo vuosia ja sen odotetaan pienenevän entisestään lähitulevaisuudessa;

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä on suora 
yhteys maaseudun elinkeinoelämän pysymiseen elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei 
tulisi aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut sekä 
tietämyksen vaihto ovat tärkeitä elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.


