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SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât agricultura și sectorul agroalimentar reprezintă 6 % din PIB-ul Uniunii Europene, 

15 milioane de întreprinderi și 46 de milioane de locuri de muncă; 

B. întrucât geografia, topografia și accesibilitatea terenurilor, în special în zonele insulare, de 

munte și îndepărtate și în regiunile ultraperiferice (RUP), fac ca încadrarea în muncă și 

condițiile de muncă în domeniul agricol să fie mai dificile și precare; 

C. întrucât, la aceste probleme inerente se adaugă factori conjuncturali, cum ar fi 

incertitudinile economice și condițiile meteorologice imprevizibile, care îngreunează și 

mai mult, cum este cazul în prezent, situația lucrătorilor din sectorul agricol, ducând la o 

reducere a numărului de agricultori și de mici exploatații agricole familiale, și întrucât 

îmbătrânirea populației și depopularea sunt tendințe deosebit de pronunțate în zonele 

rurale din Europa, 

D. întrucât criza din ultimii ani a contribuit la adâncirea crizei din sectorul agricol și a afectat 

capacitatea agricultorilor de a investi și de a crea locuri de muncă, în detrimentul 

modernizării, al inovării, al participării tinerilor la agricultură și al reînnoirii generațiilor; 

întrucât investițiile în politica agricolă comună (PAC) nu corespund încă întru totul 

obiectivelor în materie de sustenabilitate ale strategiei Europa 2020, ținând seama de 

faptul că PAC nu investește încă cel puțin un euro din cinci în sisteme agricole 

sustenabile; întrucât trebuie să i se permită agriculturii să se adapteze pentru a face față 

circumstanțelor dificile prin încurajarea inovării;  

E. întrucât structura de vârstă din sectorul agricol generează preocupări, având în vedere că 

în 2010 doar 7,5 % din agricultori aveau vârsta sub 35 de ani și întrucât mai bine de 4,5 

milioane dintre cei care dețin exploatații agricole în momentul de față au peste 65 de ani; 

întrucât, în perioada 2000-2012, s-au pierdut 4,8 milioane de locuri de muncă cu normă 

întreagă în sectorul agricol din UE, dintre care 70 % în noile statele membre, iar 93 % 

dintre acestea reprezentau activități independente, și întrucât, în acest sens, este dificil să 

se stabilească cu exactitate numărul persoanelor care lucrează în agricultură, deoarece, 

prin natura sa, angajarea „ilegală” nu este inclusă în datele disponibile1; 

F. întrucât, în multe state membre, accesul femeilor din mediul rural pe piața muncii este 

restricționat atât în sectorul agricol, cât și în alte sectoare ale pieței muncii și se confruntă 

cu o diferență mult mai mare de remunerare decât în alte domenii și întrucât rolul acestora 

este totuși extrem de important pentru dezvoltare și pentru viața socială în zonele rurale și, 

în special, în exploatațiile agricole; 

G. întrucât activitățile agricole depind de cele mai multe ori de vreme și de anotimp; 

H. întrucât veniturile anuale medii ale agricultorilor din UE au rămas la fel sau chiar au 

                                                 
1 Comisia Europeană - Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală. Planul de management pe 2014 

(iulie). 
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scăzut în ultimii 10 ani, în timp ce costurile de producție au crescut constant, iar 

investițiile importante și riscurile financiare necesare pentru a-și menține fermele în 

activitate i-au pus în situații din ce în ce mai precare, ducând la o reducere semnificativă a 

numărului de exploatații și la o posibilă pierdere a numeroase locuri de muncă în zonele 

rurale; 

I. întrucât multe activități agricole sunt realizate cu sprijinul membrilor de familie, care, 

adesea, nu beneficiază de protecție socială; 

J. întrucât, în ultimii ani, circumstanțele socioeconomice și condițiile de viață s-au schimbat 

radical și întrucât, în acest sens, există multe disparități între statele membre și în 

interiorul acestora; 

K. întrucât sectorul exporturilor agroalimentare europene crește constant, joacă un rol 

esențial în redresarea economică și reprezintă un sector esențial pentru crearea de locuri de 

muncă datorită numărului mare de întreprinderi nou-înființate; 

1. subliniază că agricultorii și lucrătorii agricoli sunt, prin natura profesiei lor, expuși în mai 

mare măsură la o serie de factori externi care fac ca perspectivele de angajare să fie 

precare și nesigure, cum ar fi volatilitatea prețurilor și a piețelor agricole și dezechilibrele 

din lanțul agroalimentar, și că condițiile meteorologice imprevizibile au repercusiuni 

grave, în special asupra RUP și a regiunilor muntoase; consideră că prețurile rentabile de 

la poarta fermei care acoperă costurile de producție sunt fundamentale pentru a asigura 

veniturile agricultorilor pe termen lung; consideră totuși că instrumentele de stabilizare a 

veniturilor și de gestionare a riscurilor și fondurile agricole comune ar putea contribui la 

reducerea vulnerabilității lucrătorilor agricoli și ar putea consolida poziția fermierilor în 

lanțul alimentar; 

2. invită statele membre să facă schimb de bune practici și să ia în considerare aplicarea unor 

metode noi și inovatoare de dezvoltare a unei piețe a muncii adaptabile și flexibile, pentru 

a face față provocărilor cu care se confruntă o economie rurală; 

3. subliniază că veniturile stabile sunt o condiție esențială pentru a le permite agricultorilor 

să obțină acces la credite; 

4. atrage atenția asupra cazului special al lucrătorilor sezonieri care sunt deosebit de expuși 

la situații de precaritate; prin „lucrători sezonieri” se înțelege acei lucrători care au 

încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, a cărui durată și 

posibilitate de reînnoire depind în mare măsură de factori sezonieri, cum ar fi condițiile 

climatice schimbătoare, sărbătorile legale și/sau momentul recoltării;  

5. reamintește că Directiva 2014/36/UE privind condițiile de intrare și de ședere a 

resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători 

sezonieri stabilește un standard minim privind drepturile; invită statele membre să 

garanteze punerea în aplicare corespunzătoare a directivei și solicită Comisiei să prezinte, 

până în septembrie 2019, un raport intermediar privind punerea sa în aplicare; 

6. invită Comisia să promoveze protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri și să sensibilizeze 

cu privire la aceasta și invită statele membre să reglementeze statutul social și juridic al 

lucrătorilor sezonieri, să protejeze igiena, sănătatea și condițiile de siguranță la locul de 
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muncă ale acestora, respectând, în același timp, articolul 23 din Directiva 2014/36/UE, 

care garantează un tratament egal în raport cu resortisanții statului membru gazdă, inclusiv 

„remunerație egală pentru muncă egală și un acces egal la protecția socială; subliniază 

necesitatea de a le oferi tuturor lucrătorilor sezonieri informații complete despre drepturile 

de muncă și drepturile de securitate socială, inclusiv despre pensii, ținând seama și de 

caracterul transfrontalier al muncii sezoniere; 

7. invită Comisia și statele membre să definească condițiile de muncă minime în sectorul 

agricol pentru a asigura securitatea în muncă, structurile de formare de bază și de formare 

continuă și drepturile lucrătorilor; 

8. invită Comisia și statele membre să analizeze regimuri prin care să le ofere lucrătorilor 

sezonieri locuri de muncă pe termen lung, cum ar fi punerea în aplicare la nivelul întregii 

Uniuni a contractelor pentru activități multiple sau chiar adoptarea unui acord european; 

9. invită Comisia să îi excludă de la posibilitatea de a beneficia de asistență în cadrul PAC și 

a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pe toți angajatorii care au 

fost condamnați pentru încălcarea normelor în materie de siguranță a lucrătorilor sau 

pentru folosirea unor lucrători nedeclarați; 

10. ia act de cazurile de încălcare a drepturilor lucrătorilor migranți de către grupurile 

infracționale organizate care își desfășoară activitatea în UE și care exploatează 

transparența insuficientă de pe piața forței de muncă; îndeamnă statele membre să 

îmbunătățească supravegherea condițiilor de încadrare în muncă a lucrătorilor migranți; 

invită Comisia ca, alături de statele membre, să abordeze cazurile de exploatare a 

imigranților din sectorul agricol în regiunile în care lucrătorii agricoli muncesc aproape pe 

gratis și locuiesc în condiții deplorabile; subliniază necesitatea de a lua măsuri eficace, 

inclusiv organizarea de inspecții și controale specifice, pentru a garanta condiții de muncă 

și de viață decente pentru lucrătorii agricoli și subliniază necesitatea de a garanta 

respectarea drepturilor de muncă și a legislației muncii; 

11. invită Comisia să analizeze amploarea rețelelor de angajare ilegală din UE prin 

desfășurarea unor anchete și compilarea unor statistici, în special în regiunile europene în 

care munca nedeclarată și exploatarea muncii agricole sunt cel mai des întâlnite; 

12. invită Comisia și statele membre să intensifice asistența acordată pentru formarea tehnică 

a lucrătorilor agricoli sezonieri pentru a aborda riscul destul de ridicat de accidente, 

precum și șomajul structural și sezonier, implicând, totodată, organizațiile de producători 

în acest proces, atât în ceea ce privește elaborarea planurilor de formare, cât și 

diseminarea lor și stimulentele pentru lucrători, precum și să adopte măsuri care să 

sensibilizeze lucrătorii cu privire la drepturile lor, prevenind astfel posibila exploatare a 

lucrătorilor; 

13. evidențiază că peste 4,5 milioane de fermieri au vârsta peste 65 de ani și că fermierii cu 

vârsta sub 35 de ani reprezintă doar 6 % din cei care se ocupă de exploatații agricole; ia 

act de faptul că este deosebit de dificil pentru tineri și pentru femei să găsească un loc de 

muncă în zonele rurale, în sectorul agricol sau în afara acestuia, precum și să dețină o 

fermă proprie; invită Comisia și statele membre să încurajeze în mod eficient adoptarea 

măsurilor prevăzute în cadrul PAC pentru a-i ajuta pe tinerii fermieri să se instaleze și să 

se asigure că fondurile destinate tinerilor fermieri și programele de sprijin pentru femeile 
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din mediul rural garantează locuri de muncă decente, cu venituri echitabile în agricultură 

și în sectoarele din amonte și din aval; 

14. reamintește importanța unei PAC puternice, care să îi poată ajuta pe tinerii fermieri să 

joace un rol sigur pe piață, care să încurajeze desfășurarea activităților agricole și să 

garanteze că fermierii continuă activitățile agricole pe termen lung; subliniază că 

investițiile în infrastructura rurală vor contribui la creșterea atractivității spațiului rural, 

vor dezvolta economia locală, vor atrage lucrătorii în agricultură și vor evita depopularea; 

invită statele membre să utilizeze Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) în 

mod deliberat pentru a crea locuri de muncă sustenabile în agricultură și pentru a stimula 

ocuparea forței de muncă în zonele rurale; 

15. subliniază importanța investițiilor în TIC în zonele rurale, care sunt esențiale pentru 

conectarea comunităților rurale la restul lumii, pentru cei aflați în căutarea unui loc de 

muncă, pentru cei care doresc să își înceapă propria afacere și pentru cei care locuiesc în 

cele mai izolate părți ale comunităților rurale; 

16. solicită să se adopte măsuri pentru a aborda problema disparității de gen din zonele rurale 

și pentru a îmbunătăți încadrarea în muncă a femeilor, cum ar fi condițiile de muncă 

pentru femei și accesul acestora la terenuri; subliniază că diferența de remunerare dintre 

femei și bărbați este mai mare cu 10 % în zonele rurale comparativ cu alte zone; 

subliniază necesitatea de a întocmi statistici actualizate privind drepturile de proprietate 

asupra exploatațiilor agricole și ocuparea forței de muncă de către femei în zonele rurale 

pentru a informa și facilita integrarea dimensiunii de gen în politicile agricole și rurale, în 

conformitate cu principiul egalității și nediscriminării; invită, de asemenea, Comisia și 

statele membre să faciliteze egalitatea femeilor pe piața muncii și echilibrul între viața 

profesională și cea privată în zonele rurale, în special în ceea ce privește venitul, drepturile 

sociale și de pensie, promovarea de noi calificări și oportunități pentru femei și înlăturarea 

barierelor din calea ocupării de către acestea de locuri de muncă în sectorul agricol, cum 

ar fi accesul inegal la credite, echipamente tehnice și alte resurse importante cum ar fi 

terenurile; subliniază că este important să nu confunde niciodată munca desfășurată în 

cadrul familiei cu munca precară, reamintind că exploatațiile familiale reprezintă 

aproximativ 85 % din exploatațiile agricole din Europa și cuprind 68 % din totalul 

suprafeței agricole utilizate, ceea ce înseamnă că este important să se stabilească, la nivel 

european, un cadru juridic pentru acest tip de muncă, cu statut, drepturi și obligații proprii; 

subliniază că, în RUP, căutarea unor soluții de ocupare a forței de muncă, în special în 

perioade de contracție economică, este compromisă din cauza lipsei de interconectivitate 

și, având în vedere importanța agriculturii în aceste regiuni, consideră că fondurile 

acordate în cadrul PAC trebuie să aplice în continuare o discriminare pozitivă în aceste 

teritorii care se confruntă cu constrângeri specifice, așa cum se recunoaște în Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere efectul multiplicator al acestor 

fonduri în ceea ce privește promovarea altor activități conexe, cum ar fi agroindustria, 

turismul, conservarea naturii, producția de energie și economia circulară, într-un mod care 

completează strategia multifond, pentru a asigura mai multă coeziune și o dezvoltare 

teritorială echilibrată; 

17. subliniază necesitatea ca o parte din fondurile de coeziune ale UE să fie acordate 

regiunilor dezavantajate, cum ar fi zonele montane și RUP, pentru a asigura crearea 

echitabilă, menținerea și dezvoltarea unor condiții de muncă și de plată decente în toate 
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regiunile UE; 

18. invită sectorul agricol să valorifice toate oportunitățile oferite de inovare pentru a dezvolta 

agricultura de precizie, accesibilă tuturor, oferindu-le astfel persoanelor cu handicap 

mijloacele necesare, promovând egalitatea de gen și consolidând baza de competențe și 

oportunitățile de muncă în comunitățile rurale; 

19. invită toate statele membre să le ofere tinerilor fermieri perspective pe termen lung pentru 

a face față problemei depopulării rurale, să pună în aplicare o strategie globală de 

reînnoire a generațiilor și, în acest scop, să utilizeze pe deplin oportunitățile oferite în 

cadrul noii PAC pentru a susține tinerii fermierii și noii agricultori, în special prin 

intermediul măsurilor de ajutor prevăzute în cadrul primului și celui de-al doilea pilon 

pentru tinerii fermieri, precum și să ajute noii agricultori cu vârsta peste 40 de ani să se 

instaleze în agricultură; 

20. invită Comisia să pună în practică recomandările formulate în raportul Andrieu („Cum 

poate PAC îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale?”), adoptat de 

Parlamentul European la 27 octombrie 2016, și în special să promoveze și să valorifice pe 

deplin capacitatea fondurilor FEADR cu scopul de a dezvolta o economie socială 

autentică și o economie de piață prosperă în zonele rurale; 

21. invită Comisia să valorifice noile sinergii dintre FEIS și fondurile structurale și de 

investiții europene (fondurile ESI), în special FEADR și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime (FEPAM), pentru a multiplica investițiile în îmbunătățirea condițiilor de 

muncă și combaterea muncii precare; 

22. invită statele membre să consolideze în continuare rolul partenerilor sociali și al 

instituțiilor de protecție socială, dacă este cazul, și să furnizeze instrumente eficace, 

inclusiv inspecții și controale adecvate în zonele rurale pentru a combate munca 

nedeclarată și pentru a consolida securitatea și bunăstarea la locul de muncă, în vederea 

promovării integrării tuturor tipurilor de lucrători agricoli, în special a tinerilor, a femeilor 

și a lucrătorilor migranți, inclusiv - și în mod special - a celor care desfășoară activități 

sezoniere; 

23. invită Comisia să încurajeze stabilirea unor cerințe administrative simplificate și să reducă 

birocrația legată de securitatea socială, fiscalitate și ocuparea forței de muncă și invită 

statele membre să pună în aplicare aceste cerințe, pentru a reduce complexitatea 

procesului de recrutare și a-l face mai puțin redundant; invită, în același timp, statele 

membre să pună în aplicare aceste simplificări în mod corect, pentru a reduce 

complexitatea și amploarea reglementării; 

24. ia act de faptul că, din cauza activității profesionale, fermierii și lucrătorii din domeniul 

agroalimentar sunt expuși în mod regulat, repetat și cumulativ unor amestecuri de 

substanțe periculoase care se presupune că reprezintă cauza unor boli specifice, care pot 

duce la tulburări de reproducere și la efecte cancerigene; ia act, de asemenea, că este 

important să se sensibilizeze publicul cu privire la riscurile asociate acestor substanțe, 

oferind formare pentru manipularea, utilizarea și stocarea acestora și reducând riscul de 

expunere, garantând în același timp că măsurile destinate să limiteze expunerea sunt puse 

în aplicare în mod suficient și controlat; 
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25. reamintește, de asemenea, importanța unei PAC puternice, care să ajute tinerii fermieri să 

joace un rol mai important pe piață și care să le creeze condiții de viață care să favorizeze 

continuarea activității în acest domeniu pe termen lung. 
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