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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:

– като взе предвид член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно трудовата 
мобилност в рамките на ЕС,

– като взе предвид Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. относно мерки за улесняване на упражняването на правата, 
предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници1,

– като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален комитет от 4 декември 2018 г. относно 
прилагането на Директива 2014/54/ЕС относно мерки за улесняване на 
упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на 
свободното движение на работници (COM(2018)0789),

– като взе предвид Специалeн доклад № 6/2018 на Европейската сметна палата, 
озаглавен „Свободно движение на работници — упражняването на тази основна 
свобода е гарантирано, но средствата от ЕС биха могли да се насочват по-
ефективно“,

– като взе предвид публикуването в Официален вестник от 11 юли 2019 г. на 
Регламент (ЕС) 2019/1149 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 
г. за създаване на Европейски орган по труда2, и влизането му в сила на 31 юли 
2019 г.;

– като взе предвид проучването, озаглавено „Заетост в селското стопанство в ЕС: 
настоящи предизвикателства и бъдещи перспективи“, публикувано през октомври 
2019 г. от Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕП3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 март 2020 г. относно 
прилагането на зелените ленти за преминаване, предвидени в Насоките за мерки 
за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на 
наличността на стоки и основни услуги (C(2020)1897),

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2020 г. относно европейската 
защита на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата, 

1 ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8.
2 ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 21.
3 проучване „Заетост в селското стопанство в ЕС: настоящи предизвикателства и бъдещи перспективи“, 
Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел по структурни 
политики и политика на сближаване, октомври 2019 г.
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предизвикана от COVID-194,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 март 2020 г., озаглавено 
„Насоки относно упражняването на свободното движение на работници по време 
на епидемичния взрив от COVID-19“ (C(2020)2051),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юли 2020 г., озаглавено 
„Насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на разпространението на 
COVID-19“ (C(2020)4813),

А. като има предвид, че принципът на свободното движение на работници е залегнал 
в член 45 от ДФЕС;

Б. като има предвид, че мобилността на работната сила следва да бъде не само 
свободна, но и справедлива; като има предвид, че принципът на равно третиране е 
заложен в член 45, параграф 2 от ДФЕС, в който се забранява всякаква 
дискриминация, основаваща се на гражданство, между работниците от държавите 
членки, що се отнася до заетост, възнаграждение и други условия на труд; като 
има предвид, че този принцип се прилага еднакво за трансграничните и сезонните 
работници, на които трябва да се гарантира равно третиране с работниците, които 
са граждани на приемащата държава членка, в съответствие със 
законодателството на ЕС, било то равни права, равни условия на труд или равна 
защита;

В. като има предвид, че в член 153, параграф 5 от ДФЕС ясно се посочва, че 
определянето на минималните работни заплати е в националната компетентност, 
като на ЕС не е позволено да се намесва пряко в определянето на заплащането;

Г. като има предвид, че по данни на Евростат преместилите се лица от ЕС-28 в 
рамките на ЕС за 2017 г. са 17 милиона, от които 12,4 милиона са били в 
трудоспособна възраст (наети или търсещи работа);

Д. като има предвид недостига на работна ръка в селскостопанския сектор; като има 
предвид, че селскостопанската дейност е основната опора на икономическата и 
социална структура на селските райони;

Е. като има предвид, че сезонните работници се считат за работници от критично 
значение и че са изложени на рискове за здравето по време на ограниченията 
поради пандемията;

Ж. като има предвид, че всяка година в ЕС се наемат между 800 000 и 1 милион 
сезонни работници, главно в хранително-вкусовия сектор, като сезонните пикове 
изискват наемането на голям брой работници мигранти, за да се отговори на 
нуждите и търсенето в сектора;

З. като има предвид, че COVID-19 изведе на преден план решаващата роля на 
сезонните работници за гарантиране на продоволствената сигурност, гладкото 
функциониране на веригата за доставка на храни и създаването на качествени 

4 Приети текстове, P9_TA(2020)0176.
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работни места в хранително-вкусовия сектор в пика на кризата с общественото 
здраве;

И. като има предвид, че свързаните с COVID-19 национални мерки за ограничаване 
на свободното движение на работниците затрудниха преминаването на 
вътрешните граници и достъпа до държавата на местоназначение за сезонните 
работници, като по този начин парализираха част от селскостопанския сектор;

Й. като има предвид, че Европейският социален фонд (ЕСФ) и програмата на ЕС за 
заетост и социални иновации (EaSI) специално са насочени към трудовата 
мобилност, а Сметната палата посочва, че „сходният характер на съответните им 
цели затруднява взаимното им допълване“ и че „Комисията не познава начина, по 
който всички държави членки използват ЕСФ за подпомагане на трудовата 
мобилност“;

К. като има предвид, че износът в селскостопанския сектор допринася за 
постигането на целите на ЕС за растеж и заетост;

1. приветства законодателното предложение на Комисията от март 2018 г. за 
създаване на Европейски орган по труда, с цел да се гарантира, че всички правила 
на ЕС относно трудовата мобилност се прилагат по справедлив, прост и 
ефективен начин и да се предотвратяват ограниченията за такава мобилност в 
рамките на европейския вътрешен пазар, които някои държави членки налагат 
чрез бюрократични препятствия или допълнителни мерки, затрудняващи достъпа 
до работа; съжалява обаче, че понастоящем не се очаква Европейският орган по 
труда да започне да функционира изцяло преди 2024 г.;

2. подчертава, че свободното движение на работниците, особено сезонните, е от 
ключово значение за европейския селскостопански сектор в отговор на 
периодичните и сезонните пикове в търсенето на работна ръка в този сектор, 
които местното предлагане не може да задоволи;

3. настоятелно призовава Европейски орган по труда да насърчава мерки за 
регулиране, лицензиране и мониторинг на агенциите за подбор на персонал 
(включително тези, базирани в трети страни) и да стимулира земеделските 
сдружения да прилагат механизми за наблюдение и да установят общи стандарти 
за достоен труд; отбелязва, че тези общи стандарти за достоен труд следва също 
така да обхващат принципа на равно заплащане за равен труд, полаган на едно и 
също място на работа;

4. признава, че някои правомощия за определяне на такива стандарти остават на 
национално равнище и поради това ЕС не е в състояние да се намеси;

5. отбелязва, че през последните години в няколко държави членки, като например 
Дания, Италия и Испания, се наблюдава значително увеличение на дела на 
работниците мигранти в селското стопанство;

6. подчертава несъразмерно отрицателното въздействие на ограниченията на 
движението, въведени заради пандемията от COVID-19, върху наличието на 
сезонни работници за основна селскостопанска работа и по цялата верига за 
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доставки на храни; във връзка с това отбелязва значението на един напълно 
функциониращ вътрешен пазар с ясни насоки и еднакво тълкуване сред 
държавите членки;

7. отбелязва, че пълното и правилно прилагане на разпоредбите относно условията 
за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост в качеството им 
на сезонни работници следва да бъде гарантирано и наблюдавано в държавите 
членки, за да се осигури постигането на минимални стандарти;

8. счита, че спешно са необходими по-добри правни рамки и по-голям акцент върху 
въвеждането и прилагането на трудовото законодателство, включително по 
отношение на трудовите права и социалното и здравното осигуряване, особено за 
нетипичната заетост и експлоатацията на труда, като трансграничните и 
сезонните работници са особено уязвими;

9. изразява загриженост относно условията на труд, здраве и безопасност и 
социалните условия, пред които са изправени някои мигранти и сезонни 
работници, и посочва значението на контрола за спазването на трудовото 
законодателство, борбата с недекларирания труд и наблюдението на спазването на 
стандартите за социална сигурност и за безопасност, които насърчават социалната 
и икономическата интеграция на мигранти и сезонни работници;

10. отбелязва със загриженост несигурните условия на труд и живот, на които често 
са изложени сезонните и трансграничните работници, и призовава държавите 
членки да осигурят равното им третиране, социалната им закрила и достъпа им до 
здравеопазване;

11. призовава за бързо прилагане на европейския стълб на социалните права, и по-
специално на Директива (ЕС) 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на 
труд, за да се гарантира, наред с другото, правото на справедливо и равно 
третиране по отношение на условията на труд, достъпа до социална закрила и 
обучението на работниците;

12. подчертава, че уязвимите работници, като жени и мигранти, са изложени на 
особен риск от физическо и психическо насилие; затова призовава Комисията и 
държавите членки да засилят мерките за предотвратяване, възпиране и наказване 
на експлоатацията и всяка друга форма на злоупотреба;

13. отбелязва, че в европейския селскостопански сектор са заети освен собствениците 
на земя и техните семейства още 10 милиона души, което представлява 
значителна част от населението в селските райони;

14. подчертава значението на това да се гарантира, че селските райони разполагат с 
необходимите основни обекти за обществени услуги, за да се осигури правилното 
и постоянно включване на жените във всяка трудова дейност на тези територии; 
във връзка с това подчертава, че признаването на труда на жените в 
селскостопанския сектор е от съществено значение, по-специално за да могат 
жените съпруги в селскостопанския сектор да разполагат с подходящ 
професионален статут, който им позволява достъп до социално осигуряване, 
обучение, отпуск по майчинство и пенсия;
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15. посочва, че по-доброто насочване на фондовете на ЕС, като например тези на 
Европейския социален фонд и механизмите на програмата EaSI, ще спомогне за 
мобилността на работниците, за включването и повишаването нивото на обучение 
и осведомеността в областта на здравето и безопасността, за по-добро използване 
на наличната информация и за подобряване на събирането и използването на 
данни относно тенденциите в потоците на трудова мобилност и дисбалансите в 
рамките на пазара на труда; призовава за подкрепа за защитата на работниците, 
изложени на рискове в хранително-вкусовия сектор;

16. подчертава, че често е невъзможно европейските сезонни работници в селското 
стопанство да предвидят много по-рано своите движения или дните, които 
прекарват в друга държава членка; подчертава, че поради това са нужни 
специални правила и бързи проверки, за да се движат тези работници свободно в 
рамките на Съюза;

17. признава напредъка, постигнат от държавите членки в защитата на сезонните 
работници в селското стопанство; призовава за провеждане на кампания за 
предоставяне на точна информация относно положението на селскостопанските 
работници; подчертава, че държавите членки трябва да зачитат правата на 
селскостопанските работници;

18. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че стратегията „От фермата до 
трапезата“ и настоящото преразглеждане на общата селскостопанска политика 
(ОСП) дават положителни резултати за селскостопанските работници в Европа, 
включително сезонните работници, работниците мигранти и други мобилни 
работници, чрез включване в новата ОСП на социално измерение и обвързване на 
финансирането с прилагането на социалните и трудовите изисквания и стандарти, 
така че да се защитят правата, заплатите, здравето и социалната сигурност на 
всички работници, както и разпоредби в областта на околната среда, така че да се 
насърчи равното третиране и опазването на околната среда;

19. счита, че семейните работници все още представляват по-голямата част от 
работната ръка в селското стопанство в Европа и че недостатъчната 
приемственост между поколенията и настоящите демографски тенденции са сред 
основните предизвикателства, пред които е изправен селскостопанският сектор в 
ЕС, тъй като води до намаляването на броя на земеделските стопани в сектора с 
всяка изминала година, и че поради това следва да се постави специален акцент 
върху насърчаването и подкрепата на новите участници на пазара и на младите 
земеделски стопани; отбелязва, че положението се утежнява от липсата на 
рентабилност на много земеделски стопанства, което прави тази дейност 
непривлекателна за младите хора; счита, че поради това е необходимо да се 
подкрепи следващото поколение семейни земеделски стопанства, в т.ч. новите за 
сектора млади земеделски стопани, като тази подкрепа вече е предвидена в ОСП;

20. отбелязва, че мерките на ОСП, ориентирани към младите земеделски стопани, 
спомагат за запазване на заетостта в селското стопанство, а именно чрез 
подпомагане на приемствеността на земеделските стопанства и създаване на 
местни работни места както в земеделието, така и в секторите нагоре и надолу по 
веригата; подчертава, че селското стопанство трябва да продължи да бъде 
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ориентиран към бъдещето, привлекателен професионален избор, който е признат 
и добре платен; поради това призовава Комисията да положи повече усилия, за да 
гарантира привлекателността на работните места в селскостопанския сектор сред 
младите хора;

21. при все това изразява съжаление, че тази положителна тенденция остава много 
ограничена в своето въздействие поради много други икономически фактори, 
влияещи върху заетостта в селското стопанство, като достъп до кредитиране и 
земя, както и липса на планиране на приемственост и на данъчни стимули;

22. отбелязва съществуването на единични случаи на сериозни нарушения на 
трудовите разпоредби в някои земеделски стопанства и изисква достойна за 
пример намеса в защитата на правата на земеделските работници;

23. счита, че липсата на квалифицирана работна ръка е един от основните проблеми 
на земеделските стопанства в Южна Европа; подчертава, че съответствието между 
уменията и квалификациите и възможностите за заетост в селскостопанския 
сектор е предварително условие за създаването на конкурентоспособен пазар на 
труда в ЕС;

24. подчертава растящата нужда от квалифицирани лица в селскостопанския сектор 
поради диверсификацията на задачите;

25. припомня ключовата роля на селскостопанското техническо и висше образование 
в изграждането на пространство за образование и научноизследователска дейност 
в ЕС;

26. подчертава, че е важно да се улесни достъпът на бъдещите специалисти от 
селскостопанския сектор до програмата за мобилност „Еразъм+“, за да им се даде 
възможност да придобиват ново ноу-хау и да подобряват своите умения, като 
същевременно се гарантира признаването на квалификациите на равнище ЕС;

27. счита, че целенасочената подкрепа за тристранно сътрудничество между 
селскостопанския сектор, научните изследвания и предприемачеството би могла 
да доведе до значителни резултати;

28. призовава държавите членки да приведат обучението в селскостопанския сектор в 
съответствие с нуждите на пазара на труда в този сектор и да насърчават ученето 
през целия живот, за да се преодолее недостигът на работна ръка;

29. подчертава необходимостта от гарантиране на веригите за доставки на 
селскостопански храни и продоволствената сигурност, особено по време на 
настоящата криза COVID-19; отбелязва, че сезонните работници са от 
първостепенно значение за гладкото и правилно функциониране на 
селскостопанските сектори, по-специално тези за плодове, зеленчуци и вино; 
отбелязва, че е от съществено значение да се защитават и гарантират правата, 
здравето и безопасността на работниците в хранително-вкусовия сектор, особено 
по време на настоящата криза с COVID-19;

30. счита, че сезонните работници играят важна роля в селскостопанския сектор, 
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поради което е от изключителна важност да се защитят техните права по 
отношение на условията на труд, да се осигури същото ниво на закрила, което се 
прилага към местните работници, и да се гарантира, че социалноосигурителните 
права от страна на приемащата държава членка са предоставени в съответствие с 
принципа lex loci laboris;

31. счита, че именно пълната и вече отдавна съществуваща липса на справедливо 
възнаграждение, пряко свързано със законите на европейския и международния 
пазар, е една от основните причини за трудното създаване на приемственост 
между поколенията и за запазването на привлекателността на селскостопанската 
дейност;

32. отбелязва, че недостигът на работна ръка прави земеделските производители и 
производителите на храни в ЕС все по-зависими от наета и сезонна работна ръка, 
като голям процент от сезонната селскостопанска работна сила в ЕС идва 
предимно от икономически уязвими социални групи от Централна и Източна 
Европа;

33. изразява съжаление, че COVID-19 е повишил рисковете за здравето и 
безопасността на труда на сезонните работници, което е довело до по-
нататъшното разпространение на инфекции и появата на огнища на болестта; в 
тази връзка насърчава държавите членки да използват в пълна степен наскоро 
приетите насоки относно сезонните работници в ЕС в контекста на 
разпространението на COVID-19, за да гарантират по-добре техните права, здраве 
и безопасност;

34. посочва, че технологичните иновации, изкуственият интелект и цифровите 
технологии са двигатели на структурните промени в рамките на земеделските 
стопанства и селскостопанските пазари на труда и че много стопанства в цяла 
Европа трябва да бъдат подпомагани в прехода към повече технологични 
иновации чрез квалифициране, по-специ0ално в цифровите технологии, на 
специалистите от селскостопанския сектор; отбелязва, че селскостопанските 
специалисти не са достатъчно подготвени за внедряването на технологични 
иновации поради ниското равнище на селскостопанско обучение на 
ръководителите на техните стопанства, което се различава значително в 
отделните държави членки, както и поради липсата на цялостна политика в 
отделните държави членки за цифровизация и въвеждане на нови технологии в 
селскостопанския сектор; настоява, че консултантските услуги в областта на 
селското стопанство трябва да играят важна роля за предоставяне на 
технологична и научна информация на земеделските стопани и за подобряване на 
достъпа до иновации;

35. отбелязва, че текущата тенденция към технологично ориентиран селскостопански 
сектор има потенциала да повиши стойността на труда, тъй като селското 
стопанство ще има нужда от по-квалифицирана работна сила;

36. подчертава, че всички работници в този сектор ще се нуждаят от повишаване на 
равнището на обучение, образование и развитие на умения, за да се справят с 
предизвикателството на увеличаване на технологичните иновации и 
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модернизация, и отбелязва, че подобно повишаване на равнището на обучение 
трябва да се планира в тясно сътрудничество със социалните партньори на пазара 
на труда;

37. подчертава нуждата да се осигуряват подкрепа и съвети по отношение на 
устойчивостта и цифровизацията; счита, че трябва да се даде приоритет на 
предоставянето на основни цифрови умения на всички хора, които се занимават 
със селскостопанска дейност, включително информация относно техните права и 
отговорности при цифровизацията;

38. затова призовава за насърчаване на цифровото обучение и развитие на умения, за 
подкрепа и консултации както за работниците, така и за работодателите в 
селскостопанския сектор;

39. отбелязва, че динамичният цифров преход, повлиян от предизвикателствата на 
2020 г., може значително да спомогне за възпиране на спада в селското население, 
ако в основата му има координирани инвестиции от частния и публичния сектор;

40. счита, че е от съществено значение да се създаде качествена заетост, така че 
земеделските и животновъдните ферми да бъдат печеливши и да не продават под 
производствените разходи;

41. счита, че някои регионални системи за подпомагане на работещите на непълно 
работно време насърчават сивата икономика и неформалната заетост;

42. припомня, че запазването на заетостта и адекватната рентабилност на селските 
стопанства са съществени за поддържането на жизнеспособността на селските 
икономики и в планирането на земеползването и са от важно значение също и 
предвид на това, че от тях произтичат много работни места в други сектори, което 
показва спешна необходимост от мерки извън реформата на ОСП;

43. подчертава потенциала за създаване на работни места в сектора на селския 
туризъм, поради което той следва да бъде насърчаван;

44. припомня, че запазването на заетостта в селското стопанство играе ключова роля 
за поддържането на живота и на икономиките в селските, планинските и най-
отдалечените райони и следователно е от съществено значение;

45. подчертава необходимостта от улесняване на мобилността на сезонните 
работници, по-специално в пограничните райони, които са крайно необходими за 
жизнеспособността на европейските земеделски стопанства, както показа кризата 
с COVID-19;

46. подчертава, че е от решаващо значение да се противодейства на всяка форма на 
нелоялна конкуренция в рамките на ЕС, възпрепятстваща гладкото 
функциониране на единния пазар; подчертава във връзка с това колко важна ще 
бъде ролята на Европейския орган по труда в борбата с измамите и други 
нередности;

47. счита, че ЕС не следва да създава законодателство относно минималната работна 
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заплата в ЕС, тъй като това е въпрос от национална компетентност;

48. подчертава, че в търговската си политика ЕС трябва да гарантира, че не се 
извършва нелоялна конкуренция от страна на трети държави, като следи за това 
продуктите, които влизат в ЕС, да съответстват на условията и стандартите на 
работа в ЕС;

49. счита, че подпомагане от ЕС следва да бъде предоставяно единствено на 
бенефициери, които спазват социалните норми и не поддържат практики на 
нелегален, нерегламентиран и/или недеклариран труд както при временните, така 
и при постоянните си работници;

50. отбелязва със съжаление случаите на заразяване с COVID-19 в стопанства, които 
масово използват труд на командировани работници.
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