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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 

представляват 6% от БВП на ЕС, 15 милиона предприятия и 46 милиона работни 

места; 

Б. като има предвид, че географията, топографията и достъпността на територията, по-

специално в островните, планинските и далечните райони и най-отдалечените 

региони, по необходимост правят заетостта и условията на труд в селското 

стопанство по-трудни и по-несигурни; 

В. като има предвид, че към тези присъщи проблеми се прибавят конюнктурни 

фактори като икономическата несигурност и непредсказуемите климатични 

условия, които затрудняват още повече, както може да се види понастоящем, 

положението на работниците в селското стопанство, което води до намаляване на 

броя на земеделските стопани и малките семейни земеделски стопанства, и като има 

предвид, че тенденциите на застаряване и обезлюдяване са особено подчертани в 

селските райони в ЕС; 

Г. като има предвид, че кризата от последните години допринесе за задълбочаване на 

кризата в селскостопанския сектор и засегна способността на земеделските стопани 

да инвестират и да създават работни места, което е в ущърб на модернизацията, 

иновациите, участието на младите хора в селското стопанство и смяната на 

поколенията; като има предвид, че инвестициите по Общата селскостопанска 

политика (ОСП) още не са в съответствие с целите за устойчивост в стратегията на 

ЕС „Европа 2020“, предвид на това, че все още не се инвестира поне едно на всеки 

пет евро в устойчиво селско стопанство; като има предвид, че на селското 

стопанство трябва да се даде възможност да се адаптира, за да посрещне трудните 

обстоятелства посредством подкрепа за иновациите;  

Д. като има предвид, че възрастовата структура в селскостопанския сектор създава 

безпокойство, тъй като от 2010 г. насам само 7,5 % от земеделските стопани са били 

на възраст под 35 години и повече от 4,5 милиона от сегашните земеделски стопани 

са на възраст над 65 години; като има предвид, че през периода 2000 – 2012 г. са 

загубени 4,8 млн. работни места на пълен работен ден в селскостопанския сектор на 

ЕС, от които 70% са били в новите държави членки, а 93% са били свързани със 

самостоятелна заетост, и като има предвид, че в този контекст е трудно да се 

направи точна оценка на броя на заетите в селското стопанство лица, тъй като 

поради своето естество „незаконната“ заетост не е включена в наличните данни1; 

Е. като има предвид, че в много държави членки жените в селските райони имат 

ограничен достъп до заетост в селското стопанство или други сектори на пазара на 

труда и съществува по-голяма разлика в заплащането на жените и мъжете, 

                                                 
1 Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. План за 

управление за 2014 г. (юли) 
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отколкото в други области, но въпреки това те имат изключително важна роля в 

развитието и социалната структура на селските райони, и по-специално в 

земеделските стопанства; 

Ж. като има предвид, че селскостопанската работа често е зависима от времето и има 

сезонен характер; 

З. като има предвид, че средните годишни доходи на земеделските стопани в ЕС се 

задържаха на едно и също равнище или дори спаднаха през последните 10 години, 

докато производствените разходи непрекъснато се увеличават и големите 

инвестиции и финансовите рискове, необходими за поддържане на техните 

земеделски стопанства, ги поставят във все по-несигурно положение, което доведе 

до значителен спад в броя на земеделските стопанства и опасност от загуба на 

много работни места в селските райони; 

И. като има предвид, че много селскостопански дейности се извършват от 

подпомагащи членове на семейството, често без социална закрила; 

Й. като има предвид, че социалните и икономическите условия и условията на живот 

се промениха значително през последните десетилетия и че съществуват големи 

различия в това отношение между държавите членки, както и вътре в тях; 

К. като има предвид, че износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост 

от ЕС непрекъснато нараства, играе ключова роля като двигател на икономическото 

възстановяване и поради големия брой новосъздадени предприятия представлява 

ключов сектор и за стимулирането на заетостта; 

1. подчертава, че земеделските стопани и селскостопанските работници поради 

естеството на своята професия са по-изложени на редица външни фактори, които 

правят непостоянни и несигурни перспективите за заетост, като нестабилността и 

колебанията на цените и на пазарите по хранително-вкусовата верига, както и че 

непредсказуемото време също има тежки последствия и въздействия, особено върху 

най-отдалечените региони и планинските региони; счита, че изгодните изкупни 

цени, които покриват производствените разходи, са от основно значение за 

осигуряването на доходите на земеделските стопани в дългосрочен план; все пак 

счита, че инструментите за стабилизиране на приходите и за управление на риска, 

както и взаимоспомагателните земеделски фондове биха могли да намалят 

уязвимостта на селскостопанските работници и да укрепят положението на 

земеделските стопани във веригата за доставка на храни; 

2. приканва държавите членки да обменят най-добри практики и да разгледат нови 

иновативни начини за развиване на адаптивен и гъвкав пазар на труда, за да се 

отговори на предизвикателствата на икономиката в селските райони; 

3. подчертава, че стабилността на доходите е едно от условията, които дават 

възможност на земеделските стопани да получат достъп до заеми; 

4. обръща внимание на специфичния случай на сезонните работници, чиито условия 

на труд са особено несигурни; под „сезонни работници“ се имат предвид работници, 

сключили безсрочни или срочни трудови договори, чиито продължителност и 
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удължаване зависят в голяма степен от сезонни фактори, като промените във 

времето, официалните празници и/или периодите на селскостопанската реколта;  

5. припомня, че Директива 2014/36/ЕС относно условията за влизане и престой на 

граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници определя 

минимален стандарт за правата; призовава държавите членки също така да 

гарантират правилното прилагане на директивата и отправя искане към Комисията 

да представи доклад за напредъка по прилагането ѝ до септември 2019 г.; 

6. призовава Комисията да подкрепя и да повишава осведомеността за правата на 

сезонните работници на защита и призовава държавите членки да уредят 

социалното и правното положение на сезонните работници, да защитават 

хигиенните, здравословни и безопасни условия на труд за тях и да им предоставят 

социалноосигурително покритие, като същевременно зачитат член 23 от Директива 

2014/36/ЕС, който осигурява третиране, равно с това на гражданите на приемащата 

държава членка, включително равно заплащане и равна социална закрила; 

подчертава необходимостта да се предоставя на всички сезонни работници 

подробна информация относно трудовите и социалноосигурителните права, в т.ч. 

пенсиите, като се отчита и трансграничният аспект на сезонната работа; 

7. призовава Комисията и държавите членки да определят минимални условия на труд 

в селското стопанство с цел да се гарантират безопасни условия на труд, 

възможности за основно и допълнително обучение и правата на работниците; 

8. призовава Комисията заедно с държавите членки да проучи възможностите за схеми 

за осигуряване на дългосрочна заетост на сезонните работници, например 

въвеждането на комбинирани договори за различна по вид работа в целия ЕС или 

дори европейско споразумение; 

9. призовава Комисията да изключва от подкрепата по линия на ОСП и Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) всеки работодател, 

осъден за нарушаване на разпоредбите за безопасност на работниците или 

използващ недекларирани работници; 

10. отбелязва сведенията за случаи на злоупотреба с правата на работниците мигранти 

от действащите в ЕС организирани престъпни групи, които се възползват от 

недостатъчната прозрачност на пазара на труда; настоятелно призовава държавите 

членки да засилят своя контрол върху условията на труд на работниците мигранти; 

призовава Комисията, заедно с държавите членки, да разгледа случаите на 

експлоатация на имигранти в селскостопанския сектор в тези региони, където 

селскостопанските работници работят почти без заплащане и живеят в окаяни 

условия; подчертава необходимостта от предприемане на ефективни действия, в т.ч. 

целенасочени инспекции и проверки, за да се гарантират достойни условия на труд 

и живот за селскостопанските работници, и подчертава необходимостта да се 

гарантира спазването на трудовите права и трудовото законодателство; 

11. призовава Комисията да измери мащаба на мрежите за незаконна заетост в ЕС, като 

проведе разследвания и събира статистически данни, по-специално в регионите на 

ЕС, където недекларираният труд и експлоатацията на селскостопанските 

работници са най-разпространени; 
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12. призовава Комисията и държавите членки да увеличат подкрепата за техническо 

обучение за сезонните селскостопански работници, за да противодействат на 

сравнително високия риск от злополуки, както и на структурната и сезонната 

безработица, като същевременно ангажират организациите на производителите в 

този процес, както по отношение на изготвянето на планове за обучение, така и на 

разпространението на информация и осигуряването на стимули за работниците, 

както и за действия за повишаване на осведомеността на работниците относно 

правата им, избягвайки по този начин евентуалната експлоатация на работници; 

13. посочва, че над 4,5 милиона земеделски производители са над 65 години и че 

младите земеделски стопани на възраст под 35 години представляват само 6% от 

общия брой земеделски стопани; отбелязва, че младите хора и жените имат особени 

проблеми при намиране на работа в селските райони в областта на селското 

стопанство или извън нея или при създаване на собствено земеделско стопанство; 

призовава Комисията и държавите членки ефикасно да насърчават въвеждането на 

мерките, предвидени в рамките на ОСП за подпомагане на земеделските стопани да 

започват стопанска дейност, и да гарантират, че финансирането за младите 

земеделски стопани и програмите за подпомагане на жените в селските райони 

осигуряват качествени работни места с достойни доходи в селското стопанство и в 

секторите нагоре и надолу по веригата; 

14. припомня също така значението на една силна ОСП, която да е в състояние да 

помага на младите земеделски стопани да имат сигурна роля на пазара, да насърчава 

започването на селскостопанска дейност и да осигурява оставане на 

производителите в селското стопанство в дългосрочен план; посочва, че 

инвестициите в инфраструктурата в селските райони ще спомогнат за увеличаване 

на привлекателността на селските райони, за развитие на местната икономика по 

устойчив начин и за привличане на работници към селското стопанство и избягване 

на обезлюдяването; призовава държавите членки да използват Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) целенасочено за създаване на устойчиви работни 

места в селското стопанство с цел стимулиране на заетостта в селските райони; 

15. подчертава значението на инвестициите в ИКТ в селските райони, които са 

решаващи за поддържането на връзка на селските общности с глобалния свят, 

решаващи за търсещите работа, за желаещите да започнат свой собствен бизнес и за 

онези, които живеят в най-изолираните части на нашите селски общности; 

16. настоятелно призовава да се предприемат действия за справяне с 

неравнопоставеността между половете в селските райони и подобряване на 

положението на жените по отношение на заетостта, например подобряване на 

условията на труд на жените и на достъпа до земя; посочва, че разликата в 

заплащането на мъжете и жените в селските райони е с над 10% по-голяма от тази в 

други райони; подчертава необходимостта от осъвременени статистически данни за 

собствеността на стопанствата и заетостта на жените в селските райони, които да 

подпомагат чрез информация и да улесняват интегрирането на принципа на 

равенство между половете в политиките на ЕС за селското стопанство и за селските 

райони, съгласно принципите на равенство и недискриминация; освен това 

призовава Комисията и държавите членки да улесняват равнопоставеността на 

жените на пазара на труда и съвместяването на професионалния и личния живот в 
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селските райони, особено по отношение на доходите, социалните и пенсионните 

права, насърчаването на нови квалификации и възможности за жените, както и да 

премахват пречките пред участието им в селскостопанска заетост, например 

неравнопоставения достъп до кредитиране, техническо оборудване и други важни 

ресурси, като земя; подчертава, че е важно никога да не се бърка семейният труд с 

несигурния труд, като припомня, че семейните земеделски стопанства 

представляват около 85% от всички стопанства в Европа и заемат 68% от общата 

използвана земеделска площ, което означава, че е важно да се създаде правна рамка 

за този вид труд на европейско равнище със съответния статут, права и задължения; 

посочва, че в най-отдалечените региони търсенето на решения по отношение на 

заетостта, особено в момент на икономически спад, е възпрепятствано поради 

липсата на взаимосвързаност и като се има предвид значението на селското 

стопанство в тези региони, счита, че финансирането в рамките на ОСП следва да 

продължи да прилага положителна дискриминация към териториите със 

специфични ограничения, признати в Договора за функционирането на 

Европейския съюз, с оглед на факта, че това финансиране ще има мултиплициращ 

ефект за насърчаването на други свързани дейности – като агроиндустрия, туризъм, 

опазване на природата, производство на енергия и кръгова икономика – по начин, 

който допълва стратегията за финансиране от различни фондове за повече 

сближаване и балансирано териториално развитие; 

17. подчертава нуждата част от европейските средства за сближаване да бъде 

предоставяна за необлагодетелстваните региони, като планинските и най-

отдалечените региони, за да се гарантира справедливо създаване, поддържане и 

развитие на достойни условия на труд и заплащане във всички региони в ЕС; 

18. призовава сектора да използва всички възможности, породени от иновациите, за 

развитието на прецизно земеделие, което е достъпно за всички, като по този начин 

се създават повече възможности за хората с увреждания, насърчава се равенството 

между половете и се разширява базата от умения и възможностите за заетост в 

селските общности; 

19. призовава всички държави членки да предложат на младите земеделски стопани 

дългосрочни перспективи с цел борба с проблема с обезлюдяването на селските 

райони, да приложат цялостна стратегия за смяна на поколенията и за тази цел да 

използват пълноценно всички възможности, които предлага новата ОСП за 

подпомагане на младите земеделски стопани и новите участници в селското 

стопанство, с по-специално внимание към мерките за подпомагане на млади 

земеделски стопани по първия и втория стълб и чрез съдействие за започването на 

селскостопанска дейност от нови участници на възраст над 40 години; 

20. призовава Комисията да приложи на практика препоръките от доклада Андрийо 

(„Как ОСП може да подобри създаването на работни места в селските райони?“), 

одобрен от Европейския парламент на 27 октомври 2016 г., и по-специално да 

насърчава и увеличава до максимум пълния капацитет на средствата от ЕЗФРСР, 

като полага усилие да развива истинска социална икономика и процъфтяваща 

пазарна икономика в селските райони; 

21. призовава Комисията да се възползва от потенциалните нови взаимодействия между 
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ЕФСИ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), и по-

специално ЕЗФРСР и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), с 

цел постигане на лостов ефект на инвестициите за подобряване на условията на 

труд и борба с несигурната заетост; 

22. призовава държавите членки да продължат да засилват ролята на социалните 

партньори и на агенциите за социална закрила, когато е необходимо, както и да 

предоставят ефективни инструменти, включително адекватни инспекции и 

проверки в селските райони, за борба срещу недекларирания труд и повишаване на 

сигурността и благосъстоянието на работното място, с цел да се насърчи 

интеграцията на всички категории земеделски работници, особено на младите хора, 

жените и работниците мигранти, дори – и най-вече – на тези, които извършват 

сезонна работа; 

23. призовава Комисията да насърчава, а държавите членки да прилагат, опростени 

административни изисквания и да намалят бюрократичните усложнения във връзка 

със социалното осигуряване, данъчното облагане и заетостта, за да стане процесът 

по наемане на работа по-опростен и с по-малко излишни стъпки; призовава 

държавите членки същевременно да приложат правилно тези опростявания, за да 

намалят сложността и обема на регулаторните норми; 

24. отбелязва редовната, повтаряема и кумулативна професионална експозиция на 

земеделските стопани и работниците от хранително-вкусовата промишленост на 

смеси от опасни вещества, за които се подозира, че предизвикват специфични 

заболявания, като е възможно да водят до репродуктивни нарушения и 

канцерогенни ефекти; отбелязва освен това, че е важно да се повишава 

осведомеността за рисковете, свързани с тези вещества, да се предоставя обучение 

за боравенето с тях, ползването и съхранението им и за намаляване на риска от 

експозиция, като същевременно се гарантира, че мерките за намаляване на 

експозицията се прилагат и контролират в достатъчна степен; 

25. припомня също така значението на една силна ОСП, която да е в състояние да 

помогне на младите земеделски стопани да играят по-важна роля на пазара, както и 

да създаде условия, благоприятстващи оставането им в селското стопанство в 

дългосрочен план. 
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