VS/2012/003/0305 Проект "Информирани и опитни за
устойчиво земеделие" - повишаване капацитета за информиране и консултиране на
социалните партньори в сектор земеделие за активно участие в трудовия живот и за
устойчиво земеделие

Заключителен документ
ПОЗИЦИЯ
От участниците в Транснационалната конференция
"За по-добро участие и корпоративната социална отговорност за
устойчиво земеделие и по-добра и качествена заетост в
земеделието"
Гранд Хотел София, 4 юли 2013 г.
Като осъзнаваме все повече необходимостта от ефективен социален диалог в сектора,
от развиване и прилагане на процесите и системите за информиране и консултиране и
в земеделските производствени структури, от формиране на знания и умения у
работещите за упражняване на тези права,
Като отчитаме положителното отражение на информирането и консултирането в
прогнозирането и управлението на преструктурирането, както и в развитието и
управлението на предприятия и земеделски производствени структури,
Като отчитаме направения от партньорите обстоен преглед на законодателството във
връзка с транспонирането на Директивата 2002/14 и направените промените в
националните законодателства, наличието на различни механизми за прилагане на
процедурата по информиране и консултиране на национално равнище и на равнище
предприятие,
Като вземаме пред вид анализа на процесите по информиране и консултиране в
сектор Земеделие в страните партньорки за отношението, нагласите и поведението на
секторните социални партньори – работодатели и синдикати,
Като приемаме заключенията от проведените три национални семинара за
повишаване на информираността и капацитета на представителите на работещите и
служителите и на работодателите по темата и изработените три национални
ръководства за процеса по информиране и консултиране и участие на работниците в
селското стопанство в трите пилотни страни –България, Румъния и Македония,
Като отчитаме специфичните особености на сектор Земеделие в Европа и неговата
комплексност и същевременно многообразност по структура и приложност,
Се обединяваме за общи действия за подобряване участието на работещи и
работодателите в динамичните процеси в земеделието в Европа и настояваме за:
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Европейските секторни партньори да включат в своя дневен ред темата
за Информиране и консултиране в земеделските структури;
Разработване на Харта за развитието на информирането и
консултирането в предприятията, включително в най-дребните
земеделски стопанства, с механизми за ефективно представителство и
участие на персонала;
Законодателни промени на национално и европейско ниво относно
Рамката по информиране и консултиране;
Договоряне на мерки на местно равнище в партньорство между
синдикалните и работодателските организации на национално ниво, за
да се спазва процедурата по информиране и консултиране в сектора,
като се ползват механизмите на Общата селскостопанска политика;
Засилване на обмяната на добри практики между отделните страничленки, с цел прогнозиране, управление и участие в промените (по
смисъла на процедурата по информиране и консултиране), което да
доведе до изграждане на транснационални органи по информиране и
консултиране в сектора;
Разработване на транснационални мерки, които предоставят възможност
на новите държави членки и на страните-кандидатки да дадат своя
принос в развитието на участието на персонала (работещи и служители);
Работниците и служителите в земеделските предприятия да могат да
инициират дейности за повишаване капацитета чрез обучения по
информиране, консултиране и участие в управлението;
Прилагане на иновативни действия за управление и участието на
персонала в земеделските предприятия, за подпомагане на процеса на
прогнозиране и управление на промените и предотвратяване и решаване
на споровете и конфликтите.

Този заключителен документ ще бъде представен на Европейските секторни
социални партньори в сектор Земеделие и на всички заинтересовани страни на
национално и европейско равнище.

