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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 годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно трудовата 
мобилност в рамките на ЕС,

– 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 ЕП1,

А. като има предвид, че принципът на свободно движение на работници е залегнал в 
член 45 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Б. 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);

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;

2. счита, че спешно са необходими по-добри правни рамки и по-голям акцент върху 
прилагането и изпълнението на трудовото законодателство, включително по 
отношение на трудовите права и социалното осигуряване, особено за нетипичната 
заетост и използвания труд;

3. посочва, че по-доброто насочване на фондовете на ЕС ще подпомогне 
мобилността на работниците, като даде възможност 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;

4. счита, че семейните работници все още представляват по-голямата част от 
работната ръка в селското стопанство в Европа и че недостатъчната 
приемственост между поколенията е едно от 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;

5. посочва, че технологичните иновации са двигател на структурните промени в 
рамките на земеделските стопанства и селскостопанските пазари на труда и че 
много стопанства в цяла Европа не са подготвени в достатъчна степен за 
извършване на технологични иновации поради ниското равнище на 

1 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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селскостопанската квалификация на техните земеделски стопани — равнище, 
което значително се различава в отделните държави членки;

6. припомня, че запазването на заетостта в селското стопанство играе ключова роля 
за поддържането на жизнеспособността на селските икономики и следователно е 
от съществено значение;

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


