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Обща декларация 
на  

европейските социални партньори в сектор Земеделие 
 

1. Ние, представителите на социалните партньори в сектор Земеделие в Европа – 
ЕФФАТ за работници и GEOPA за работодателите – през септември 2013 г. 
честваме  петдесетата годишнина от институционализирането на социалния 
диалог в Европа.   
Благодарим на нашите организации-членки и на европейските институции, най-
вече на Европейската Комисията, за тяхната подкрепа на нашата работа, в полза 
на земеделските производители, работодатели и на работниците. 
 

2. В хода на изминалите години сме се изправяли пред немалко проблеми и сме 
дали своя принос за тяхното преодоляване. Заедно сме отстоявали: 
• Регулиране на работното време за хората, заети във фермите 
• Подобряване на защитата/безопасността на селскостопанска техника и 

оборудване 
• Иницииране на мерки за подобряване на здравето и защитата на 

земеделските работници 
• Промяна на въздействието на различните инструменти на общата 

селскостопанска политика в аспекта и относно статута на земеделските 
стопанства и техните работещи  

• Подкрепа за организациите на социалните партньори в новите държави-
членки на Европейския съюз 

 
Това е нашият принос за подобряване на икономическото и социалното положение на 
работодателите и работници. 
 

3. Ние знаем, че селското стопанство днес е изправено пред големи 
предизвикателства и затова ние – GEOPA и EFFAT – подчертаваме следните 
приоритети: 

• фермерите, семейните работници и тези, зависещи от тях застаряват с бързи 
темпове, 

• твърде малко млади хора избират земеделието за свое трудово поприще, 
• потребност от подходящо обучение и квалификация, 
• да се избегне нечестната конкуренция и лошите условия на труд,  
• да се подобрят здравословните и безопасни условия на труд в земеделието 
• да се справим с икономическите и социални последици от международната 

конкуренция и да потърсим структурни промени и нови възможности за сектора. 
 

4. Секторният комитет за социален диалог в земеделието трябва: 
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• Да адресира и подкрепи начини за насърчаване на заетостта в европейското 
селско стопанство като: 

√ Признава, че конкурентноспособността на земеделските стопанства е 
жизнено важно условие за управлението и увеличаването на добрите 
работни места в селското стопанство 

√ Направи преглед на количестото и качеството на заетите в земеделието 
√ Насърчава заетостта на младите хора и жените в сектора 
√ Управлява ефективно въздействието на европейските политики и 

международните търговски споразумения върху заетостта  
√ Управлява последиците от демографските промени и предлага адекватни 

инициативи. 
• Да насърчава прилагането на инструментите за обучение и квалификация, 

каквито са ученето през целия живот, последващо обучение и специфичните 
секторни мерки - напр. Agripass, в сектора  

• Да насърчава добрите практики за подобряване на здравето и безопасността 
(например условията на труд, мускулно-скелетни заболявания ) на работещите в 
сектора и да настоява за повишаване ангажимента и участието на държавите-
членки в този процес  

• Да осигурява по-голямо участие в инициативите на ЕС 
• Да продължи работата си по стандартизация на селскостопанската техника и 

оборудване  
• Да съдейства за това, географската и професионалната мобилност в рамките на 

ЕС да станне реалност и да предотвратява нечестната конкуренция и лоши 
условия на труд  

• Да настоява за по-активно участие на секторните социални партньори в 
инициативите на Европейската комисия и на Европейския парламент (например 
командироването на работници, сезонни работници от страни извън ЕС), 

• Да продължи работата си в разработването на концепции за европейските 
компетентности, с цел насърчаване на по-голяма мобилност и използване на 
придобитите квалификации и компетенции в сектора, 

• Да работи за подобреното прилагане на необходимите умения и компетенции за 
бъдещите работни места в сектора (чрез по-голямо участие на държавите-
членки), 

• Да насърчава социалния диалог в новите държави-членки чрез подходящи мерки 
(напр. програми за обмен), 

• Ползване на инструментите на ОСП за повече и по-добри работни места и да 
насърчава добрите практики . 

 
5. Ние, представителите на социалните партньори в селското стопанство -  ЕФФАТ 

за работниците и GEOPA за работодателите - сме решени и възнамеряваме да 
продължим и в бъдеще да търсим адекватни решения за сектора. За да направим 
това, ще продължим да изискваме подкрепата на нашите организации-членки и 
на европейските институции.  
 
Приета на 18.09.2013, Брюксел 


