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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 29,6% спрямо данните за 2016 г. и се очаква да продължи да расте, 
по-специално до 2050 г., и да достигне 51,2% през 2070 г.;

Б. 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 и здравеопазването, и в по-общ план с цел справяне с нарастващите 
икономически и социални неравенства в рамките на ЕС;

1. счита, че настоящият политически подход, основан на ограничена и вредна визия 
(„каквато и да е работа на каквато и да е цена“), следва да бъде постепенно 
премахнат, така че заетостта и работата да могат да се разглеждат в дългосрочна 
перспектива за трудовия живот на отделния човек; 

2. 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; 

3. посочва, че застаряващата работна сила и липсата на приемственост между 
поколенията представляват по-сериозен проблем в селското стопанство, 
отколкото в други сектори; счита, че преодоляването на несигурността на пазара и 
на липсата на рентабилност в предприятията от селскостопанския сектор са от 
ключово значение за обръщане на тази тенденция;

4. 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;

5. 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.


