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Писмена декларация съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент относно значението на специализирано техническо 
обучение за младите хора, които искат да работят в частния сектор1

1. Селското стопанство е един от ключовите сектори на европейската икономика. 
Въпреки кризата, която дълго време засягаше най-вече Франция и Италия, 
селскостопанският сектор привлича интереса на младите хора, които все повече се 
насочват към земеделието.

2. За да отговорят на нуждите на все по-сложния пазар и да се конкурират с трети 
държави, земеделските стопани трябва да придобият нови умения, вариращи от 
мениджмънт до маркетинг.

3. Броят на записаните за обучения в областта на първичния сектор нараства в много 
държави членки: във Франция младите хора се специализират най-вече в сферата на 
управлението на земеделски стопанства (+14%), докато в Италия се публикуват 
обяви за регионални конкурси, предназначени за висшистите в областта на селското 
стопанство, за да се насърчи възстановяването на сектора.

4. Като се има предвид високият процент на младежката безработица, следва на 
европейско равнище да бъдат поощрявани обучения в този сектор.

5. Комисията и Съветът са приканени да работят с държавите членки за насърчаване 
на обучението, насочено към професиите в първичния сектор и за подкрепа на 
предприемачеството сред младите хора.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я лица и се предава на нейните адресати, без това да 
задължава Парламента.


