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Declarație scrisă, prezentată în conformitate cu articolul 136 din Regulamentul de
procedură al Parlamentului, referitoare la importanța unei formării tehnice specializate
pentru tinerii care doresc să lucreze în sectorul primar1

1. Agricultura este unul dintre sectoarele esențiale ale economiei europene. În pofida crizei
care afectează în special Franța și Italia, sectorul agricol atrage interesului tinerilor, care se
îndreaptă tot mai mult spre agricultură.
2. Pentru a satisface cererea pe o piață tot mai complexă și a concura cu țările terțe,
agricultorii au nevoie de noi competențe, inclusiv de management și marketing.
3. Numărul de înscrieri în programe de formare profesională în sectorul primar este în
creștere în multe state membre: În Franța, tinerii se specializează mai ales în domeniul
managementului agricol (+14 %), iar în Italia se publică anunțuri de concursuri regionale
pentru absolvenții de studii agronomice, pentru a încuraja reînnoirea.
4. Dată fiind rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, formarea în acest sector ar trebui
promovată la nivel european.
5. Se solicită Comisiei și Consiliului să colaboreze cu statele membre pentru a promova
formarea în profesiile din sectorul primar și a încuraja spiritul antreprenorial al tinerilor.
6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European,
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze
Parlamentul.
1

PE594.663v01-00

RO

2/2

DC\1109005RO.docx

