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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:

А. като има предвид, че се очаква коефициентът на възрастова зависимост (хора на 
възраст над 65 години спрямо тези на възраст 15 – 64 години) да се увеличи 
значително в ЕС през следващите десетилетия; като има предвид, че той се е 
увеличил до 31,4% през 2019 г.1 и се очаква да продължи да расте, по-специално 
до 52% през 2050 г.2, и да достигне 51,2% през 2070 г.;

Б. като има предвид, че демографското развитие във връзка със застаряването на 
населението оказва различно въздействие в европейските региони, като засяга в 
по-голяма степен селските и отдалечените райони; като има предвид, че 
населението на тези райони намалява; като има предвид, че намаляването може да 
окаже отрицателно въздействие върху социалното, икономическото и 
териториалното сближаване на ЕС;

В. като има предвид, че застаряващото население може да бъде източник на знание в 
областта на местни традиции, храни и начин на живот в селските региони, което 
от своя страна може да бъде използвано за развитие на местния туризъм и бизнес;

Г. като има предвид, че застаряващото население е демографско явление, 
включващо както спад в раждаемостта, така и в смъртността, и по-дълга очаквана 
продължителност на живота сред европейското население;

Д. като има предвид, че демографските промени варират значително в държавите 
членки и техните региони, като селските райони и районите в неравностойно 
положение са най-силно изложени на намаляващо и застаряващо население;

Е. като има предвид, че през 2019 г. заетите работници във възрастова група на 55 – 
64 години са представлявали 59,1% от работната сила в ЕС3; като има предвид, че 
през 2016 г. около една трета от ръководителите на семейни стопанства са били на 
65-годишна възраст или повече, а по-голямата част от тях (57%) са били на най-
малко 55-годишна възраст или повече; като има предвид, че само 1 от 10 
ръководители на стопанства е бил на възраст под 40 години;

Ж. като има предвид, че демографското положение оказва сериозно отрицателно 
въздействие в социалното, икономическото и териториалното сближаване на ЕС; 
като има предвид, че е важно ЕС да въведе демографските въпроси във всички 
свои политики;

З. като има предвид, че тревожните демографски тенденции в селските райони на 
ЕС влошават социално-икономическото разделение и увеличават риска от 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00198/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00200/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tesem050/default/table?lang=en
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бедност и социално изключване;

И. като има предвид, че предстоящата Зелена книга относно застаряването и 
дългосрочната визия за селските райони ще очертае стратегията на ЕС за справяне 
с въздействието на демографските промени върху нашата социално-икономическа 
структура;

Й. като има предвид, че приемствеността между поколенията е една от 
специфичните цели на ОСП за периода след 2020 г.; като има предвид, че 
предаването на знания и обучението между поколенията са от ключово значение 
за повишаване на сътрудничеството и солидарността между поколенията, с което 
се намалява пропастта между тях;

К. като има предвид, че сегашното положение на възрастните хора на пазара на 
труда и в по-широк план в обществото показва, че са необходими огромни и 
решителни инвестиции в области като равните възможности, ученето през целия 
живот, помощта за намиране на работа и предоставянето на здравни грижи с цел 
справяне с нарастващите икономически и социални неравенства в рамките на ЕС;

Л. като има предвид, че по-възрастните хора в селските или отдалечените райони 
може да са изправени пред повече рискове, свързани с възрастта, включително 
бедност, по-ограничен достъп до качествено здравеопазване и услуги, по-малко 
социална подкрепа или възможности за социални взаимоотношения и липса на 
достъп до услуги за обществен транспорт;

М. като има предвид, че между регионите на Европейския съюз съществуват 
значителни разлики от гледна точка на демографските промени, като има 
тенденция към презаселване на градовете, от една страна, и масово напускане на 
селските райони, от друга;

Н. като има предвид, че селските и периферните райони са силно засегнати от 
демографските промени, което може да допринесе до изолацията на възрастните 
хора на тези територии;

О. като има предвид, че през 2018 г. 42% от трудовите злополуки в ЕС са засегнали 
работници на възраст над 45 години; като има предвид, че поради това за 
безопасността на работното място трябва да се вземе предвид въздействието, 
което застаряването на населението оказва върху работната сила;

П. като има предвид, че съществуват значителни различия в рамките на отделните 
държави членки както по отношение на състава на населението, така и по 
отношение на демографското му развитие;

Р. като има предвид, че продоволствената ни сигурност зависи от успешната 
приемственост между поколенията в селското стопанство;

С. като има предвид, че ОСП остава основният инструмент за подкрепа на селската 
икономика и създаването на работни места в селските райони;

Т. като има предвид, че Европейският зелен пакт следва да използва пълния 
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потенциал на по-възрастните поколения при постигането на зелен и цифров 
преход;

У. като има предвид, че пандемията от COVID-19 повиши уязвимостта и цифровото 
и социалното изключване на по-възрастните хора в селските райони;

1. счита, че създаването на възможности за диалог между поколенията е важно за 
обогатяване на социалния живот на по-възрастните хора в селските райони, 
противодействие на риска от социална изолация и същевременно подпомагане на 
по-младите поколения чрез предаване на знания за практики от миналото и 
традиционни практики, за да се допринесе за съхраняване на културата и 
наследството, както и за създаване на по-приобщаващо общество;

2. припомня специфичния характер на семейното земеделско производство, 
съчетаващо селскостопанската дейност и семейният живот, при което по-
възрастните земеделски стопани остават активни и след пенсионна възраст;

3. счита, че все още са необходими постоянни усилия от страна на социалните 
партньори и европейските и националните институции, за да се създаде истинска 
положителна „култура“ на активно остаряване и недопускане на дискриминация 
при наемане на работа; подчертава необходимостта от мерки за включване на 
възрастните хора в развитието на местните икономики, като се улесни достъпът 
до публични услуги, за да се подобри качеството на техния живот;

4. счита, че трябва да се намери нов подход към наставничеството и партньорството, 
за да спре изтичането на мозъци, тъй като напредналите умения стават по-
концентрирани в по-възрастната част от работната сила;

5. признава потенциала на възрастните хора, включително земеделските стопани, да 
се превърнат в движеща сила на динамична сребърна икономика в селските 
райони, основана на социални иновации, приобщаващи селски общности и по-
здравословна среда на живот; призовава Комисията внимателно да проучи този 
потенциал при изграждането на дългосрочната си визия за селските райони и 
активния живот на възрастните хора;

6. призовава публичните институции да стимулират създаването на специална 
система за закрила, която да отчита спецификите на безработицата на 
селскостопанските работници, дължаща се на голямата сезонност на кампаниите; 
посочва, че по този начин може да се създаде допълнителна сигурност на хората, 
които изберат заетост в селското стопанство;

7. посочва, че застаряващата работна сила и липсата на приемственост между 
поколенията представляват по-сериозен проблем в селското стопанство, 
отколкото в други сектори; счита, че създаването на нови призвания, които да 
позволят приемствеността между поколенията, като се гарантира 
привлекателността и рентабилността на професиите в селскостопанския сектор, са 
от ключово значение за обръщане на тази тенденция;

8. признава, че едва 11% от всички земеделски стопанства в Европейския съюз се 
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управляват от стопани на възраст под 40 години4; призовава държавите членки да 
премахнат всички пречки пред влизането на младите земеделски стопани в 
сектора на селското стопанство, включително затруднението да получат достъп до 
земя; следователно призовава държавите членки да насърчават нови начини за 
сътрудничество между поколенията, като например партньорства, съвместно 
обработване на земя, дългосрочна аренда и други договорености, с които би 
могло да се преодолее липсата на земя и да се насърчат младите хора да станат 
земеделски стопани;

9. отново заявява някои от пречките пред приемствеността между поколенията в 
селското стопанство са свързани с достъпа до земя и предаването на стопанството 
от едно поколение на следващото; припомня, че по-възрастните земеделски 
стопани, изправени пред риска от ниски пенсии, загуба на доходи (включително 
плащания по ОСП) и социално изключване в селските райони след пенсиониране, 
остават активни и запазват земеделските си стопани за по-дълго; подчертава в 
този контекст необходимостта от пригодени инструменти на политиката за 
гарантиране на безпроблемно предаване на стопанствата и активен живот на по-
възрастните земеделски стопани в селските общности;

10. отбелязва, че в много държави членки националните пенсионни системи не 
осигуряват достатъчно доходи на пенсионираните земеделски стопани; изразява 
съжаление от факта, че удължаването на селскостопанската дейност след 
законовата пенсионна възраст, което забавя приемствеността между поколенията, 
често е единственият начин за справяне с тази ситуация; подчертава, че 
подкрепата по линия на ОСП няма за цел да заменя пенсионната система;

11. отбелязва засилващата се нужда от висококвалифицирани млади специалисти по 
селско стопанство, особено в регионите, и обръща внимание на нуждата да се 
предприемат всякакви мерки за насърчаване на младите хора да изучават 
селскостопански професии, както и да се улесни предаването на знания от по-
възрастните хора към по-младото поколение;

12. счита, че ще бъде необходимо в предстоящата Зелена книга относно 
застаряването и дългосрочната визия за селските райони да се постави особен 
акцент върху програмите за активното включване на по-възрастните хора в 
живота в общността в селските райони;

13. счита, че земеделските партньорства между по-възрастните и по-младите 
поколения са ключови за задълбочаване на солидарността между поколенията, 
предаването на знания и взаимното обучение, което е особено важно за 
възприемането на нови технологии и цифрови умения в земеделието;

14. счита, че семейните работници все още представляват по-голямата част от 
работната ръка в селското стопанство, но отбелязва, че този вид работна ръка 
непрекъснато намалява от години и се очаква да продължи да намалява в близко 
бъдеще; подчертава, че необратимият процес на обезлюдяване на селските 
райони, който протича в определени региони на Съюза, ще създаде 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-
_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics
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икономически, социални и екологични проблеми в селските райони, за които са 
необходими по-амбициозни и координирани политики;

15. припомня, че възрастните хора в отдалечените, планинските и селските райони са 
по-податливи на цифровото и социално изключване, което бе изострено от 
COVID-19;

16. призовава Комисията и държавите членки внимателно да насочат пакета за 
възстановяване Next Generation EU към спомагане на смекчаването на 
отрицателното въздействие на COVID-19 върху по-възрастните поколения;

17. подчертава, че е важно да се подпомагат селските райони в тяхното многообразие, 
като се насърчават инвестициите в проекти, които подпомагат местните 
икономики, включително по-добра достъпност до транспорт и цифрова 
свързаност; счита, че е важно да се припомни, че запазването на заетостта в 
селското стопанство има преки последици за запазването на жизнеспособността 
на селските икономики; освен това счита, че не бива да се подценява 
предизвикателството, пред което са изправени всички земеделски стопани – да 
разберат ролята на съвременните технологии и на иновациите в селското 
стопанство и да започнат да ги използват; поради това подчертава значението на 
професионалното обучение през целия живот, консултантските услуги и обмена 
на знания както в рамките на ОСП, така и извън тях.

18. счита, че следва да се улесни достъпът на жените до селското стопанство чрез 
адекватни обществени услуги, които да им позволяват да работят в този сектор в 
по-голяма степен;

19. отбелязва, че застаряващото население, по-специално в селскостопанските и 
селските райони, е неизбежна тенденция, която трябва да се вземе под внимание, 
когато се изготвят икономически и социални политики; счита, че въпросът, 
свързан със застаряващото население, налага многостранен подход и подчертава 
значението на това да се насърчава по-широко допълване и взаимодействие 
между областите на политиката и инструментите за подпомагане; припомня, че 
адекватните ресурси и услуги са от съществено значение, за да се осигури на по-
възрастните хора подходяща за възрастта им среда;

20. призовава националните, регионалните и местните органи да обмислят 
въвеждането или да подпомагат програми за съхранение на знанието на 
възрастното местно население с цел документиране и описване на 
нематериалното културно наследство, свързано с местни храни, рецепти, 
продукти и други обичаи, които от своя страна могат да бъдат използвани за 
развитие и поддържане на местен поминък, производство или туризъм;

21. счита, че в зеления и цифровия преход на ЕС следва да се използва пълният 
потенциал на застаряващите общности в селските райони; припомня в тази 
връзка, че е важно да се гарантира достъп до широколентов интернет и основни 
услуги в селските райони, възприемане на електронни умения и нови подходи към 
устойчиво развитие, като например концепцията за „интелигентни села“ и 
устойчивата трансформация на продоволствената система;
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22. признава важната роля, която политиката на сближаване и ОСП биха могли да 
изпълнят в насърчаването и засилването на пригодността за заетост и 
приобщаването на жените в селските и отдалечените райони, изправени пред 
демографски проблеми, и призовава държавите членки да използват по-
пълноценно съответните фондове за тази цел;

23. подчертава, че неравенствата в достъпа до земя, директните плащания и 
подкрепата както между държавите от ЕС, така и в тях, са сред въпросите, които 
трябва да се вземат под внимание, за да се прекрати влошаването на състоянието 
на регионите и да се насърчат възрастните хора, навършили пенсионна възраст, да 
се оттеглят от селскостопанската дейност, а младите хора да навлязат в 
земеделието;

24. отбелязва, че подобряването на свързаността и достъпността на услугите в 
селските и отдалечените райони е от ключово значение, за да се преодолее 
обезлюдяването на тези райони и социалното и цифрово изключване на по-
възрастното население, което живее там; следователно призовава държавите 
членки да признаят значението на селските и отдалечените райони в тяхното 
многообразие и да развиват техния потенциал, като стимулират инвестиции в 
местната икономика, насърчават предприемачеството и подобряват тяхната 
инфраструктура;

25. призовава държавите членки да вземат предвид съотношението на възрастните (на 
възраст над 65 години) в селските си региони при планирането на стратегическите 
си планове и да обмислят въвеждането на мерки, които да могат да обхващат или 
да са насочени към възрастните жители на селските региони, например чрез по-
гъвкав подход към изискванията за реални и активни участници от тази 
възрастова група, в икономическия живот на съответния регион;

26. посочва, че с оглед на положението, създало се в резултат на пандемията на 
COVID-19, е необходимо да се заложи на развитието на жизнеспособни и 
динамични села, като се премахне бюрокрацията, инвестира се в качествена 
инфраструктура и услуги в селските райони, за да се забави процесът на 
застаряване и да се насърчи ролята на жените като собственички на земеделски 
стопанства;

27. подчертава ролята на европейските структурни и инвестиционни фондове в 
комбинация с други фондове на ЕС за преодоляване на демографските 
предизвикателства в селските райони, а именно чрез насърчаване на 
икономическото развитие и социалното приобщаване;

28. обръща внимание на значението на това да се гарантира наличието на услуги в 
регионите, тъй като влошаването на тяхното състояние насърчава по-възрастните 
хора да се пенсионират по-рано и да се преместят в градовете, където има лесен 
достъп до тези услуги;

29. счита, че благоприятните възможности, създадени от ученето през целия живот, в 
комбинация с цифровизацията, са от съществено значение, за да се осигурят 
различни възможности на застаряващото население в селските и отдалечените 
райони, включително допълнителни доходи; следователно призовава Комисията и 
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държавите членки да подпомагат програмите за образование и обучение, които 
ще помогнат на застаряващото население да развие умения и да придобие знания 
в области, като например електронна търговия, онлайн маркетинг и 
информационни и комуникационни технологии;

30. отбелязва, че ефективната система за мобилност е една от предпоставките за 
регионално икономическо развитие, териториално сближаване и развитие на 
регионалния потенциал; посочва, че следователно е необходимо да се осигури 
необходимото финансиране за развитието и поддържането на транспортни 
връзки, които биха насърчили по-възрастното население да остане в селското 
стопанство за по-дълго и биха привлекли млади хора от регионалните центрове да 
работят в селските райони;

31. подчертава ролята и значението на ОСП за насърчаване на приемствеността 
между поколенията в селскостопанския сектор; призовава държавите членки да 
поощряват действия за увеличаване на броя на младите земеделски стопани в 
своите стратегически планове и да насърчават съгласуваността им с други 
инструменти, налични на национално равнище и на равнището на ЕС;

32. подчертава факта, че поради развитието, цифровизацията и специализацията на 
селското стопанство както хората в сектора, така и тези, които навлизат в него за 
пръв път, имат нужда от подходящо ниво на цифрово, техническо и икономическо 
обучение, и призовава за популяризиране на схеми за обмен, дискусии, онлайн 
курсове и електронно обучение;

33. подчертава централната роля, която изпълняват инициативите за водено от 
общностите местно развитие, във възстановяването и поддържането на жизнени и 
процъфтяващи местни селски икономики, както и нуждата да се поддържа 
достатъчно равнище на финансиране за програмата LEADER; призовава 
държавите членки да използват възможностите на LEADER;

34. припомня, че най-отдалечените региони са особено податливи на обезлюдяване и 
за тях е необходим специален набор от мерки за смекчаване на отрицателните 
демографски промени, пред които често са изправени; призовава държавите 
членки да използват по проактивен начин наличните структурни и инвестиционни 
фондове, за да преодолеят предизвикателствата пред тези региони;

35. подчертава основното въздействие на постоянно развиващите се цифрови 
технологии върху ежедневието на хората и следователно подчертава 
необходимостта от високоскоростен интернет и актуално и жизненоважно 
технологично оборудване в училища, болници и всякакви други свързани 
съоръжения за обществени услуги, включително развитието на ефективно 
електронно управление, за да се гарантира, че има достатъчно възможности за 
хората, които живеят в селски и отдалечени райони;

36. отбелязва значението на услугите, предоставяни от неправителствени 
организации (НПО), особено за възрастните хора; призовава за увеличаване на 
финансирането за дейностите на НПО в регионите.
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