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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 45 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Raportul anual pe 2018 al Comisiei privind mobilitatea forței de muncă 
în interiorul UE,

– având în vedere Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 
lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor1,

– având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul 
Economic și Social European din 4 decembrie 2018 privind punerea în aplicare a 
Directivei 2014/54/UE privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite 
lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (COM(2018)0789),

– având în vedere Raportul special nr. 6/2018 al Curții de Conturi Europene, intitulat 
„Libera circulație a lucrătorilor – această libertate fundamentală este garantată, dar o 
mai bună direcționare a fondurilor UE ar facilita mobilitatea lucrătorilor”,

– având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial, la 11 iulie 2019, a Regulamentului (UE) 
2019/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii2, precum și intrarea în vigoare a acestui regulament 
la 31 iulie 2019,

– având în vedere studiul intitulat „Ocuparea forței de muncă în agricultura UE: provocări 
actuale și oportunități viitoare”, publicat de Direcția Generală Politici Interne a 
Parlamentului European în octombrie 20193,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 martie 2020 referitoare la implementarea 
culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în 
vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor 
esențiale (C(2020)1897),

– având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la protecția europeană a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-194,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 30 martie 2020 intitulată „Orientări privind 

1 JO L 128, 30.4.2014, p. 8.
2 JO L 186, 11.7.2019, p. 21.
3 Studiu – „Ocuparea forței de muncă în agricultura UE: provocări actuale și oportunități viitoare”, Parlamentul 
European, Direcția Generală Politici Interne, Departamentul tematic pentru politici structurale și de coeziune, 
octombrie 2019.
4 Texte adoptate, P9_TA(2020)0176.
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exercitarea liberei circulații a lucrătorilor pe perioada epidemiei de COVID-19” 
(C(2020)2051),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 16 iulie 2020 intitulată „Orientări privind 
lucrătorii sezonieri din UE în contextul pandemiei de COVID-19” (C(2020)4813),

A. întrucât principiul liberei circulații a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 din 
TFUE;

B. întrucât mobilitatea forței de muncă nu ar trebui să fie doar gratuită, ci și echitabilă; 
întrucât principiul egalității de tratament este consacrat la articolul 45 alineatul (2) din 
TFUE, interzicând orice discriminare pe motiv de cetățenie între lucrătorii statelor 
membre în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea și celelalte condiții de 
muncă și angajare; întrucât acest principiu se aplică în egală măsură lucrătorilor 
transfrontalieri și celor sezonieri, cărora trebuie să li se garanteze egalitatea de tratament 
cu lucrătorii care sunt cetățeni ai statului membru gazdă, în conformitate cu legislația 
UE, fie că este vorba de drepturi egale, condiții de muncă egale sau protecție egală;

C. întrucât articolul 153 alineatul (5) din TFUE prevede clar că stabilirea salariului minim 
este o competență a statelor membre și interzice UE să intervină direct cu privire la 
nivelul salariilor;

D. întrucât, potrivit statisticilor referitoare la populație ale Eurostat, în 2017 existau 
17 milioane de persoane care au migrat din UE-28 în UE, din care 12,4 milioane erau în 
vârstă de muncă (angajați sau în căutarea unui loc de muncă);

E. întrucât există un deficit de mână de lucru în sectorul agricol; întrucât activitatea 
agricolă este coloana vertebrală a structurii economice și sociale în zonele rurale;

F. întrucât lucrătorii sezonieri sunt considerați lucrători care asigură servicii esențiale și 
sănătatea lor a fost expusă riscurilor în perioada aplicării restricțiilor impuse în 
contextul pandemiei;

G. întrucât se estimează că în UE sunt angajați anual între 800 000 și 1 milion de lucrători 
sezonieri, în special în sectorul agroalimentar, cu vârfuri sezoniere care impun angajarea 
unui număr mare de lucrători migranți pentru a satisface nevoile și cerințele sectorului;

H. întrucât pandemia de COVID-19 a scos în evidență rolul esențial al lucrătorilor 
sezonieri pentru garantarea securității alimentare și a bunei funcționări a lanțului de 
aprovizionare cu alimente și pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în 
industria alimentară și agricolă în perioada de vârf a crizei de sănătate publică;

I. întrucât restricțiile de la nivel național și limitarea liberei circulații a lucrătorilor 
introduse ca răspuns la pandemia de COVID-19 au îngreunat traversarea de către 
lucrătorii sezonieri a frontierelor interne către țările de destinație, paralizând astfel o 
parte a sectorului agricol;

J. întrucât mobilitatea forței de muncă ține în mod expres de Fondul social european (FSE) 
și de Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și întrucât 
Curtea de Conturi Europeană a constatat că din cauza similarității obiectivelor celor 
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două fonduri ale UE care sprijină mobilitatea forței de muncă (FSE și EaSi), 
complementaritatea lor pune probleme și că „Comisia nu cunoaște modul în care statele 
membre utilizează, fiecare, FSE pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă”;

K. întrucât exporturile din sectorul agricol contribuie la realizarea obiectivelor UE în 
domeniile creșterii economice și ocupării forței de muncă,

1. salută propunerea legislativă a Comisiei din martie 2018 de instituire a unei Autorități 
Europene a Muncii pentru a asigura punerea în aplicare în mod echitabil, simplu și 
eficient a normelor UE referitoare la mobilitatea forței de muncă și pentru a preveni 
limitarea acestei mobilități pe piața internă europeană, pe care unele state membre o 
impun prin obstacole birocratice sau măsuri suplimentare care restricționează astfel 
accesul la locuri de muncă; regretă totuși că nu se prevede în prezent ca Autoritatea 
Europeană a Muncii (ELA) să devină pe deplin operațională înainte de 2024;

2. subliniază că libera circulație a lucrătorilor, în special a lucrătorilor sezonieri, este 
esențială pentru ca sectorul agricol european să răspundă vârfurilor periodice și 
sezoniere în ceea ce privește cererea de forță de muncă în sectorul agricol pe care oferta 
locală nu o poate satisface;

3. îndeamnă Autoritatea Europeană a Muncii să promoveze măsuri de reglementare, 
autorizare și monitorizare a agențiilor de recrutare (inclusiv a celor din țări terțe) și să 
încurajeze asociațiile de întreprinderi din sectorul agricol să adopte mecanisme de 
monitorizare și să stabilească standarde comune privind munca decentă; constată că 
aceste standarde comune privind munca decentă ar trebui să includă și principiul 
remunerării egale pentru muncă egală în același loc de muncă;

4. recunoaște că unele competențe pentru stabilirea acestor standarde rămân la nivel 
național și UE nu poate deci interveni;

5. constată că mai multe state membre, cum ar fi Danemarca, Italia și Spania, au înregistrat 
în ultimii ani o creștere semnificativă a ponderii lucrătorilor migranți în agricultură;

6. atrage atenția asupra impactului negativ disproporționat al restricțiilor de circulație 
introduse în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra disponibilității 
lucrătorilor sezonieri pentru activități agricole esențiale și de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu alimente; constată, în acest sens, importanța unei piețe interne pe 
deplin funcționale, cu orientări clare și o interpretare uniformă în rândul statelor 
membre;

7. observă că ar trebui asigurată și monitorizată punerea în aplicare deplină și adecvată în 
statele membre a Directivei 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, pentru a se asigura că se respectă standardele minime;

8. consideră că este nevoie urgentă de cadre juridice mai bune și de un accent mai mare pe 
punerea în aplicare și asigurarea respectării dreptului muncii, inclusiv în ceea ce 
privește drepturile de angajare, asigurările sociale și asigurarea medicală, în special 
pentru munca atipică și forța de muncă exploatată, lucrătorii transfrontalieri și sezonieri 
fiind deosebit de vulnerabili în acest sens;
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9. își exprimă îngrijorarea cu privire la condițiile de muncă, de sănătate, de siguranță și 
sociale ale lucrătorilor migranți și sezonieri și evidențiază că este important să se 
monitorizeze respectarea legislației muncii, să se combată munca nedeclarată și să se 
monitorizeze aderarea la standardele de protecție socială și de siguranță care 
promovează integrarea socială și economică a lucrătorilor migranți și sezonieri;

10. observă cu îngrijorare condițiile precare de muncă și de viață la care sunt expuși adesea 
lucrătorii sezonieri și cei transfrontalieri și invită statele membre să le asigure egalitatea 
de tratament, protecția socială și accesul la asistență medicală;

11. solicită punerea în aplicare rapidă a Pilonului european al drepturilor sociale și, în 
special, a Directivei (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor 
de muncă, pentru a garanta, printre altele, dreptul la un tratament echitabil și egal în 
ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecție socială și formarea pentru 
lucrători;

12. subliniază că lucrătorii vulnerabili, cum ar fi femeile și migranții, prezintă un risc 
deosebit de a fi victime ale violenței fizice și psihologice; invită, prin urmare, Comisia 
și statele membre să consolideze măsurile de prevenire, de reprimare și de pedepsire a 
practicilor de exploatare și a oricăror alte forme de abuz;

13. observă că 10 milioane de persoane sunt angajate în sectorul agricol european, pe lângă 
proprietarii de terenuri și familiile acestora, constituind un procent important al 
populației rurale;

14. subliniază că este important să se asigure faptul că zonele rurale sunt dotate cu 
infrastructurile de servicii publice de bază necesare, pentru a permite integrarea 
adecvată și permanentă a femeilor în orice activitate profesională în aceste teritorii; 
accentuează, în acest sens, că este esențial să se recunoască munca depusă de femei în 
sectorul agricol, în special să se asigure faptul că soțiile ce lucrează în sectorul agricol 
au un statut profesional adecvat, care le permite accesul la sistemele de asigurări 
sociale, la formare, la concedii de maternitate și la pensie;

15. subliniază că o mai bună direcționare a fondurilor UE, cum ar fi cele din cadrul 
Fondului social european și instrumentele aferente programului EaSI, ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, incluziunea acestora și îmbunătățirea formării și sensibilizării 
lor în materie de sănătate și siguranță, permițând o mai bună utilizare a informațiilor 
disponibile și îmbunătățind colectarea și utilizarea datelor privind modelele fluxurilor 
de mobilitate a forței de muncă și dezechilibrele de pe piața forței de muncă; solicită 
sprijin pentru protejarea lucrătorilor expuși riscurilor din sectorul agroalimentar;

16. subliniază că, adesea, lucrătorii sezonieri europeni din agricultură nu își pot preconiza 
cu mult timp înainte deplasările sau numărul de zile pe care le vor petrece într-un alt stat 
membru; evidențiază că este deci nevoie de reguli ad-hoc și de verificări rapide pentru a 
le permite acestor lucrători să circule liber pe teritoriul Uniunii;

17. recunoaște progresele realizate de statele membre în ceea ce privește protecția 
lucrătorilor agricoli temporari; solicită o campanie care să ofere informații exacte cu 
privire la situația lucrătorilor agricoli; evidențiază că statele membre trebuie să respecte 
drepturile lucrătorilor agricoli;
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18. îndeamnă Comisia să se asigure că strategia „De la fermă la consumator” și actuala 
revizuire a politicii agricole comune (PAC) au rezultate în beneficiul lucrătorilor 
agricoli din Europa, inclusiv al lucrătorilor sezonieri, migranți și al altor lucrători 
mobili, incluzându-se în noua PAC o dimensiune socială și condiționându-se finanțarea 
de respectarea cerințelor și standardelor sociale și de muncă, pentru a proteja drepturile, 
salariile, sănătatea și securitatea socială ale tuturor lucrătorilor, precum și a dispozițiilor 
legate de mediu, pentru a promova egalitatea de tratament și protecția mediului;

19. consideră că lucrătorii familiali reprezintă în continuare marea majoritate a forței de 
muncă din sectorul agricol din Europa, că reînnoirea insuficientă a generațiilor și 
tendințele demografice actuale reprezintă cele mai importante provocări cu care se 
confruntă sectorul agricol din întreaga UE, care au dus la scăderea de la an la an a 
numărului de fermieri din acest sector, și că ar trebui deci să se pună un accent deosebit 
pe promovarea și sprijinirea noilor operatori de pe piață și a tinerilor fermieri; constată 
că situația a fost agravată de lipsa de profitabilitate a multor exploatații agricole, ceea ce 
face ca această activitate să nu fie atractivă pentru tineri; consideră, prin urmare, că este 
necesar ca următoarea generație de fermieri familiali, precum și tinerii fermieri nou-
intrați în sector să fie sprijiniți, deoarece acest sprijin face parte integrantă din PAC;

20. constată că măsurile PAC orientate către tinerii fermieri contribuie la menținerea 
ocupării forței de muncă în agricultură, sprijinind transferul fermelor între generații și 
creând locuri de muncă la nivel local atât în sectorul agricol, cât și în sectoarele din 
amonte și din aval; subliniază că agricultura trebuie să fie în continuare o opțiune de 
carieră orientată spre viitor și atractivă, care să fie recunoscută și bine plătită; invită deci 
Comisia să își intensifice eforturile pentru a se asigura că locurile de muncă din sectorul 
agricol sunt atractive pentru tineri;

21. regretă însă că această tendință pozitivă are în continuare un impact foarte limitat din 
cauza a numeroși alți factori economici care influențează ocuparea forței de muncă în 
sectorul agricol, cum ar fi accesul la credite și la terenuri, absența unei planificări a 
transferului între generații și lipsa stimulentelor fiscale;

22. constată că există cazuri izolate de încălcări grave ale dreptului muncii în unele 
exploatații agricole și solicită să se intervină exemplar pentru a se proteja drepturile 
lucrătorilor agricoli;

23. consideră că deficitul de mână de lucru și lacunele în materie de competențe sunt unele 
dintre principalele probleme cu care se confruntă exploatațiile agricole din sudul 
Europei; subliniază că corelarea competențelor și calificărilor cu oportunitățile de 
angajare în sectorul agricol reprezintă o condiție prealabilă pentru crearea unei piețe a 
muncii competitive în Uniunea Europeană;

24. subliniază că diversificarea sarcinilor înseamnă că există o cerere tot mai mare de 
persoane calificate în sectorul agricol;

25. atrage atenția că învățământul profesional și cel superior în domeniul agriculturii joacă 
un rol esențial în construirea spațiului european de educație și cercetare în UE;

26. evidențiază că este important să li se acorde viitorilor profesioniști din domeniul 
agriculturii acces la programul de mobilitate ERASMUS+, pentru a le oferi posibilitatea 
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de a dobândi cunoștințe noi și de a-și îmbunătăți competențele, asigurând totodată 
recunoașterea calificărilor la nivel european;

27. consideră că un sprijin specific pentru axa triplă de cooperare între sectorul agricol, 
cercetare și antreprenoriat poate avea rezultate semnificative;

28. invită statele membre să alinieze formarea profesională în sectorul agricol la nevoile 
pieței muncii din acest sector și să promoveze învățarea pe tot parcursul vieții ca 
modalitate de soluționare a deficitului de lucrători;

29. subliniază necesitatea de a garanta funcționarea lanțurilor de aprovizionare cu produse 
agroalimentare și securitatea alimentară, în special în contextul actualei crize provocate 
de COVID-19; observă că lucrătorii sezonieri sunt esențiali pentru funcționarea 
adecvată și în bune condiții a sectoarelor agricole, în special a sectoarelor fructelor, 
legumelor și vinului; subliniază că este esențial să se protejeze și să se garanteze 
drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor din sectorul agroalimentar, în special în 
contextul actualei crizei provocate de COVID-19;

30. consideră că lucrătorii sezonieri joacă un rol important în sectorul agricol și că de aceea 
este extrem de important să le fie garantate drepturile în ceea ce privește condițiile de 
muncă, să li se asigure același nivel de protecție care se aplică lucrătorilor naționali și să 
se garanteze că statul membru în care sunt angajați le acordă drepturi de securitate 
socială în conformitate cu principiul lex loci laboris;

31. consideră că lipsa totală și îndelungată a unei remunerări corecte, care este direct legată 
de legislația pieței europene și internaționale, este una dintre cauzele majore ale 
dificultăților în reînnoirea generațiilor și păstrarea atractivității agriculturii;

32. atrage atenția că deficitul de forță de muncă face ca agricultorii și producătorii de 
alimente din UE să depindă din ce în ce mai mult de forța de muncă angajată și 
sezonieră, o mare parte a forței de muncă sezoniere din sectorul agricol al UE provenind 
din grupuri sociale vulnerabile din punct de vedere economic din Europa Centrală și de 
Est;

33. regretă că pandemia de COVID-19 a agravat riscurile profesionale pentru siguranța și 
sănătatea lucrătorilor sezonieri, ducând la răspândirea în continuare a infecțiilor și la 
apariția de focare; încurajează în acest sens statele membre să folosească la maximum 
orientările recent adoptate privind lucrătorii sezonieri din UE în contextul pandemiei de 
COVID-19, pentru a garanta mai bine drepturile, sănătatea și siguranța acestor lucrători;

34. arată că inovarea tehnologică, inteligența artificială și tehnologiile digitale sunt vectori 
ai schimbărilor structurale în exploatațiile agricole și pe piețele forței de muncă agricole 
și că multe exploatații din Europa trebuie sprijinite în tranziția către folosirea mai 
multor inovații tehnologice, prin formarea, mai ales digitală, a profesioniștilor din 
sectorul agricol; constată că profesioniștii din domeniul agriculturii nu sunt suficient de 
bine pregătiți pentru adoptarea inovațiilor tehnologice din cauza nivelului scăzut al 
învățământului agricol în cazul administratorilor fermelor, nivel care diferă semnificativ 
de la un stat membru la altul, precum și din cauza lipsei unei politici cuprinzătoare în 
fiecare stat membru pentru digitalizare și introducerea de noi tehnologii în sectorul 
agricol; insistă că serviciile de consiliere agricolă trebuie să aibă un rol important în 



AD\1216555RO.docx 9/12 PE648.630v02-00

RO

furnizarea de informații tehnologice și științifice fermierilor și în creșterea accesului la 
inovare;

35. observă că tendința actuală către un sector agricol orientat spre tehnologie are 
potențialul de a determina creșterea costului forței de muncă, deoarece agricultura va 
necesita o forță de muncă cu un nivel mai înalt de calificare;

36. accentuează că pentru toți lucrătorii din acest sector va fi necesar un nivel crescut de 
formare, educație și perfecționare, pentru a răspunde provocării reprezentate de nivelul 
tot mai ridicat de inovare și modernizare tehnologică și constată că această consolidare a 
formării profesionale ar trebui planificată în strânsă colaborare cu partenerii sociali de 
pe piața muncii;

37. subliniază că este nevoie să se ofere sprijin și consiliere în ceea ce privește 
sustenabilitatea și digitalizarea; consideră că trebuie să se acorde prioritate asigurării 
dobândirii de competențe digitale de bază de către toate persoanele implicate în 
activitățile agricole, inclusiv furnizării de informații privind drepturile și obligațiile lor 
în contextul digitalizării;

38. solicită astfel să se promoveze formarea și perfecționarea în domeniul digital, precum și 
să se acorde sprijin și consiliere atât lucrătorilor, cât și angajatorilor din sectorul agricol;

39. observă că, dacă este susținută de investiții private și publice coordonate, tranziția 
digitală dinamică determinată de provocările din 2020 ar putea contribui în mod 
semnificativ la stoparea declinului populației rurale;

40. consideră că, pentru a crea locuri de muncă de calitate, exploatațiile agricole și de 
creștere a animalelor trebuie să fie rentabile și să nu vândă sub costurile de producție;

41. consideră că anumite sisteme regionale de sprijin pentru lucrătorii cu fracțiune de normă 
stimulează economia subterană și munca informală;

42. reamintește că menținerea ocupării forței de muncă în sectorul agricol și a unei 
profitabilități adecvate a exploatațiilor agricole este esențială pentru păstrarea vitalității 
economiilor rurale și pentru amenajarea teritoriului și este deci deosebit de importantă, 
având în vedere că stă la baza multor locuri de muncă din alte sectoare, ceea ce 
demonstrează că este urgent nevoie de măsuri ce depășesc sfera reformei PAC;

43. subliniază potențialul sectorului agroturismului de a crea locuri de muncă și, prin 
urmare, faptul că acesta ar trebui promovat;

44. reamintește că menținerea ocupării forței de muncă în sectorul agricol joacă un rol 
esențial în păstrarea vitalității și funcționarea economiilor zonelor rurale, montane și 
ultraperiferice și are astfel o importanță deosebită;

45. subliniază că trebuie înlesnită mobilitatea lucrătorilor sezonieri, în special în zonele de 
frontieră, deoarece fermele europene depind de acești lucrători pentru a supraviețui, 
după cum a demonstrat criza provocată de pandemia de COVID-19;

46. subliniază că este esențial să se combată orice concurență neloială în interiorul UE care 



PE648.630v02-00 10/12 AD\1216555RO.docx

RO

împiedică buna funcționare a pieței unice; accentuează, în acest sens, cât de important 
va fi rolul Autorității Europene a Muncii în combaterea fraudei și a altor nereguli;

47. consideră că UE nu ar trebui să elaboreze legislație privind salariile minime din UE, 
deoarece aceasta este o competență națională;

48. accentuează că, în politica sa comercială, UE trebuie să se asigure că nu există 
concurență neloială din partea țărilor din afara UE, garantând că produsele care intră în 
UE respectă condițiile și standardele de muncă din UE;

49. consideră că asistența UE ar trebui acordată numai beneficiarilor care respectă 
standardele sociale și care nu încurajează practicile de muncă ilegală, nereglementată 
și/sau nedeclarată, nici în cazul lucrătorilor temporari, nici în cel al lucrătorilor 
permanenți;

50. ia act cu regret de infecțiile cu COVID-19 care s-au produs în unități care recurg în 
mare măsură la lucrători detașați.
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