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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât se preconizează că rata demografică de dependență a persoanelor vârstnice 
(persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult față de cele cu vârste cuprinse între 15 
și 64 de ani) va crește semnificativ în UE în ansamblul său în următoarele decenii; 
întrucât aceasta a crescut la 29,6 % în cifrele pentru anul 2016 și se preconizează că va 
crește în continuare, în special până în 2050 și ajungând la 51,2 % în 2070;

B. întrucât situația actuală a persoanelor în vârstă de pe piața muncii și, în sens mai larg, în 
societate arată că sunt necesare investiții ample și decisive în domenii precum egalitatea 
de șanse, învățarea pe tot parcursul vieții și sănătatea și, în general, pentru a reduce 
inegalitățile economice și sociale din ce în ce mai mari din UE,

1. consideră că abordarea politică actuală, bazată pe o viziune limitată și dăunătoare 
(„orice loc de muncă cu orice preț”), ar trebui eliminată treptat, astfel încât ocuparea 
forței de muncă și munca să poată fi privite într-o perspectivă pe termen mai lung a 
vieții profesionale a persoanei; 

2. consideră că vor fi în continuare necesare eforturi susținute din partea partenerilor 
sociali și a instituțiilor europene și naționale pentru a crea o „cultură” cu adevărat 
pozitivă a îmbătrânirii active și a recrutării nediscriminatorii; 

3. subliniază faptul că îmbătrânirea forței de muncă și lipsa reînnoirii generațiilor 
constituie o problemă mai gravă în agricultură decât în alte sectoare; consideră că 
soluționarea problemei incertitudinii de pe piață și a rentabilității insuficiente a 
întreprinderilor agricole este esențială pentru inversarea acestei tendințe;

4. consideră că lucrătorii familiali reprezintă în continuare marea majoritate a forței de 
muncă din sectorul agricol din Europa, dar observă că acest tip de forță de muncă este în 
continuă scădere de mai mulți ani și se așteaptă să scadă și mai mult în viitorul apropiat;

5. consideră că este important să se reamintească faptul că menținerea ocupării forței de 
muncă în sectorul agricol are implicații directe pentru menținerea în viață a economiilor 
rurale; consideră, în plus, că nu ar trebui subestimată provocarea cu care se confruntă 
toți fermierii în înțelegerea rolului tehnologiei moderne și a inovării în agricultură, 
precum și în utilizarea acestora; subliniază, prin urmare, importanța formării 
profesionale pe tot parcursul vieții, a serviciilor de consiliere și a schimbului de 
cunoștințe, atât în cadrul, cât și în afara cadrului PAC.


