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Amendamentul 1
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Referirea 1

Proiectul de aviz Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Referirea 1 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– 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 lucrătorilor,

Or. fr

Amendamentul 3
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Referirea 1 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 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 
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măsurile de facilitare a exercitării 
drepturilor conferite lucrătorilor în 
contextul liberei circulații a lucrătorilor,

Or. fr

Amendamentul 4
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Referirea 1 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- 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 contribui la mobilitatea 
lucrătorilor”,

Or. fr

Amendamentul 5
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Referirea 1 d (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere publicarea în 
Jurnalul Oficial, la 11 iulie 2019, a 
Regulamentului (UE) 2019/1149 de 
instituire a unei Autorități Europene a 
Muncii, precum și intrarea în vigoare a 
acestui regulament la 31 iulie 2019,

Or. fr

Amendamentul 6
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
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Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene 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,

Or. en

Amendamentul 7
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 19 iunie 
2020 referitoare la protecția europeană a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în 
contextul crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 (2020/2664(RSP)),

Or. en

Amendamentul 8
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 2 a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul
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- având în vedere propunerea de 
rezoluție referitoare la protecția 
europeană a lucrătorilor transfrontalieri 
și sezonieri în contextul crizei provocate 
de pandemia de COVID-19,

Or. en

Amendamentul 9
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Referirea 2 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene din 30 martie 2020 
referitoare la orientările privind 
exercitarea liberei circulații a lucrătorilor 
pe perioada epidemiei de COVID-19,

Or. en

Amendamentul 10
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea 2 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 11
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl
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Proiect de aviz
Referirea 2 c (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Comunicarea 
Comisiei Europene din 16 iulie 2020, 
intitulată „Orientări privind lucrătorii 
sezonieri din UE în contextul pandemiei 
de COVID-19”,

Or. en

Amendamentul 12
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât principiul liberei circulații 
a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

A. întrucât principiul liberei circulații 
a lucrătorilor este consacrat la articolul 45 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, dar faptul că lucrătorii 
migranți sunt cetățeni ai UE nu este 
suficient, în sine, pentru a evita ca aceștia 
să se afle într-o situație de vulnerabilitate 
și să se confrunte cu situații de 
exploatare, inclusiv în cele mai grave 
forme ale acesteia;

Or. en

Amendamentul 13
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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Aa. 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; întrucât acest principiu se aplică 
în egală măsură lucrătorilor 
transfrontalieri și celor sezonieri, cărora 
trebuie să li se garanteze egalitatea de 
tratament în raport cu lucrătorii care sunt 
resortisanți ai statului membru gazdă, în 
conformitate cu legislația UE, fie că este 
vorba de drepturi egale, condiții de muncă 
egale sau protecție egală;

Or. en

Amendamentul 14
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, 
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 15
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât agricultura este un sector 
cu o puternică dependență de forța de 
muncă temporară, care are cel mai adesea 
un caracter sezonier, și este caracterizată 
de perioade de vârf și de o pondere 
ridicată a lucrătorilor migranți în cadrul 
forței de muncă, ca urmare a nevoii de a 
răspunde cerințelor și necesităților 
sectorului;

Or. en

Amendamentul 16
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit studiului pe tema 
„Ocuparea forței de muncă în sectorul 
agricol al UE: provocări actuale și 
perspective”, lucrătorii temporari 
reprezintă doar 8% din totalitatea 
lucrătorilor din sectorul agricol;

Or. fr

Amendamentul 17
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât activitatea agricolă este 
principala coloană vertebrală a structurii 
economice și sociale în zonele rurale;

Or. es
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Amendamentul 18
Daniel Buda, Asim Ademov

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât lucrătorii sezonieri au fost 
considerați lucrători care asigură servicii 
esențiale și au fost expuși unor riscuri 
pentru sănătate în perioada aplicării 
restricțiilor impuse în contextul 
pandemiei;

Or. en

Amendamentul 19
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât se estimează că între 
800 000 și 1 milion de lucrători sezonieri 
sunt angajați în fiecare an în UE, în 
principal în sectorul agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 20
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât există un deficit de mână 
de lucru în sectorul agricol;
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Or. fr

Amendamentul 21
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât, în 2011, ponderea forței 
de muncă străine în sectorul agricol al 
UE a fost de 1,6 % pentru lucrătorii din 
statele membre (forță de muncă din UE) 
și de 2,7 % pentru lucrătorii din țări terțe 
(forță de muncă din afara UE);

Or. fr

Amendamentul 22
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a demonstrat 
nevoia imperioasă de a ne asigura că 
suntem pe deplin independenți din punct 
de vedere alimentar și, prin urmare, de a 
păstra și de a crea locuri de muncă de 
înaltă calitate în agroindustrie;

Or. fr

Amendamentul 23
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât COVID-19 a pus în 
evidență rolul esențial al lucrătorilor 
sezonieri pentru garantarea securității 
alimentare și a bunei funcționări a 
lanțului de aprovizionare cu alimente în 
perioada de vârf a crizei din domeniul 
sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 24
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. 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;

Or. fr

Amendamentul 25
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât Uniunea Europeană a 
introdus deja mai multe instrumente de 
promovare a mobilității lucrătorilor, 
printre care rețeaua EURES, „Europa ta” 
și Solvit, care rămân în mare parte 
necunoscute publicului și al căror rost 
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este, astfel, pus sub semnul întrebării;

Or. fr

Amendamentul 26
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bd. întrucât mobilitatea forței de 
muncă ține în mod expres de FSE și de 
Programul EaSI și întrucât Curtea de 
Conturi Europeană a constatat că 
similaritatea obiectivelor acestor două 
instrumente (FSE și EaSi) face greu de 
garantat complementaritatea lor și că 
„Comisia nu cunoaște modul în care 
statele membre utilizează, fiecare, FSE 
pentru a sprijini mobilitatea forței de 
muncă”;

Or. fr

Amendamentul 27
Anne Sander

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bd. întrucât exporturile sectorului 
agricol contribuie, astfel, la realizarea 
obiectivelor UE în domeniile creșterii 
economice și ocupării forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 28
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea legislativă a 
Comisiei din martie 2018 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii, 
pentru a asigura faptul că toate normele 
UE referitoare la mobilitatea forței de 
muncă sunt puse în aplicare în mod 
echitabil, simplu și eficace;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 29
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea legislativă a 
Comisiei din martie 2018 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii, pentru 
a asigura faptul că toate normele UE 
referitoare la mobilitatea forței de muncă 
sunt puse în aplicare în mod echitabil, 
simplu și eficace;

1. salută propunerea legislativă a 
Comisiei din martie 2018 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii, pentru 
a asigura faptul că toate normele UE 
referitoare la mobilitatea forței de muncă 
sunt puse în aplicare în mod echitabil, 
simplu și eficace și pentru a preveni 
limitarea acestei mobilități pe piața 
internă europeană, pe care unele state 
membre o impun prin obstacole 
birocratice sau măsuri suplimentare, de 
natură să restricționeze accesul la locuri 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 30
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea legislativă a 
Comisiei din martie 2018 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii, pentru 
a asigura faptul că toate normele UE 
referitoare la mobilitatea forței de muncă 
sunt puse în aplicare în mod echitabil, 
simplu și eficace;

1. salută propunerea legislativă a 
Comisiei din martie 2018 de instituire a 
unei Autorități Europene a Muncii, pentru 
a asigura faptul că toate normele UE 
referitoare la mobilitatea forței de muncă 
sunt puse în aplicare în mod echitabil, 
simplu și eficace; regretă, cu toate acestea, 
faptul că Autoritatea Europeană a Muncii 
(ELA) nu intenționează în prezent să 
devină pe deplin operațională înainte de 
2024;

Or. en

Amendamentul 31
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. îndeamnă ELA să promoveze 
acțiuni de reglementare și monitorizare și 
de acordare de licențe pentru 
desfășurarea activității 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;

Or. en

Amendamentul 32
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază rolul important și 
esențial al lucrătorilor migranți și 
sezonieri pentru a răspunde vârfurilor 
periodice și sezoniere atinse în ceea ce 
privește cererea de forță de muncă în 
sectorul agricol, pe care oferta locală nu o 
poate satisface;

Or. en

Amendamentul 33
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă că motivul ce stă la baza 
prezentului aviz, și anume dificultatea 
relativă de a se deplasa a lucrătorilor 
europeni, a fost deja menționat în textele 
anterioare;

Or. fr

Amendamentul 34
Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1 a. subliniază că libera circulație a 
lucrătorilor, mai ales cea a lucrătorilor 
sezonieri, este esențială pentru 
agroindustria europeană;

Or. it
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Amendamentul 35
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește cu această ocazie 
observațiile formulate în avizul minoritar 
depus la 20.11.2018 în timpul votului 
asupra propunerii de regulament de 
instituire a unei Autorități Europene a 
Muncii: „acest nou text este destinat să 
compenseze caracterul inadecvat sau 
incapacitatea, recunoscute chiar de 
Comisie în motivarea sa, în diferitele 
domenii care ar trebui regrupate pentru a 
le face eficiente; or, centralizarea 
instrumentelor deficiente nu va putea, 
într-o mai mare măsură decât atunci când 
aceste instrumente acționau independent, 
atinge obiectivele pe care această agenție 
le-a stabilit; prin urmare, textul actual va 
fi pus în discuție într-un termen scurt; în 
plus, Agenția, astfel cum a fost înființată, 
nu dispune de mijloacele necesare pentru 
a aborda provocările majore pe care pe 
care și le propune să le rezolve”;

Or. fr

Amendamentul 36
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că mai multe state 
membre, cum ar fi Danemarca, Italia și 
Spania, au înregistrat în ultimii ani o 
creștere semnificativă a ponderii 
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lucrătorilor migranți în agricultură;

Or. en

Amendamentul 37
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază impactul negativ 
disproporționat de puternic pe care 
restricționarea mobilității impusă ca 
urmare a crizei COVID-19 a avut-o 
asupra disponibilității lucrătorilor 
sezonieri implicați în desfășurarea 
activităților agricole necesare 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 de către statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 38
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. 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 și 
asigurările sociale, în special pentru munca 
atipică și forța de muncă exploatată;

2. remarcă faptul că este necesar să 
se asigure și să se monitorizeze, la nivelul 
statelor membre, punerea în aplicare 
deplină și corespunzătoare a Directivei 
2014/36/UE (privind condițiile de intrare 
și de ședere a resortisanților țărilor terțe 
în scopul ocupării unui loc de muncă în 
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calitate de lucrători sezonieri) pentru a 
asigura respectarea unor standarde 
minime; 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 și asigurările sociale, în special 
pentru munca atipică și forța de muncă 
exploatată; subliniază, în plus, importanța 
principiului remunerației egale pentru 
muncă egală în același loc;

Or. en

Amendamentul 39
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. 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 și asigurările sociale, în special 
pentru munca atipică și forța de muncă 
exploatată;

2. consideră că este nevoie urgentă de 
a regândi cadrele juridice și de a pune un 
accent mai mare pe punerea în aplicare și 
asigurarea respectării dreptului muncii, 
inclusiv în ceea ce privește drepturile de 
angajare și asigurările sociale, în special 
pentru munca atipică și forța de muncă 
exploatată, pentru a preveni concurența 
neloială între statele membre;

Or. fr

Amendamentul 40
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este nevoie urgentă de 2. consideră că este nevoie urgentă de 
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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 și 
asigurările sociale, în special pentru munca 
atipică și forța de muncă exploatată;

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 și 
asigurările sociale, în special pentru munca 
atipică și forța de muncă exploatată, ținând 
seama de vulnerabilitatea deosebită a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri;

Or. en

Amendamentul 41
Daniel Buda, Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. 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 și 
asigurările sociale, în special pentru munca 
atipică și forța de muncă exploatată;

2. 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 și 
asigurările sociale și de sănătate, în special 
pentru munca atipică și forța de muncă 
exploatată;

Or. en

Amendamentul 42
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă preocuparea cu privire 
la condițiile sociale, de siguranță și 
privind regimul de muncă și îngrijirea 
sănătății la care sunt expuși anumiți 
lucrători migranți și sezonieri și 
subliniază faptul că este important să se 
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monitorizeze respectarea legislației 
muncii, să se combată munca nedeclarată 
și să se monitorizeze aderarea la 
standardele de bunăstare socială și de 
siguranță care promovează integrarea 
socială și economică a lucrătorilor 
migranți și sezonieri;

Or. en

Amendamentul 43
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. 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, precum și 
accesul la protecție socială și la formare 
pentru lucrători;

Or. en

Amendamentul 44
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază, în acest sens, că este 
esențial să se recunoască munca depusă 
de femei în sectorul agricol, în special 
pentru a se asigura că soții ce lucrează în 
sectorul agricol au un statut profesional 
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adecvat, care să le permită accesul la 
sistemele de asigurări sociale, la formare, 
la concedii de maternitate și la pensie;

Or. fr

Amendamentul 45
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act cu îngrijorare de condițiile 
precare de muncă și de viață la care sunt 
expuși adesea lucrătorii sezonieri și cei 
transfrontalieri și solicită statelor membre 
să asigure egalitatea de tratament în ceea 
ce îi privește, protecția socială și accesul 
lor la asistență medicală;

Or. en

Amendamentul 46
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. condamnă exploatarea lucrătorilor 
din sectorul agroalimentar, care 
reprezintă un fenomen grav ce afectează 
în special lucrătorii sezonieri și femeile; 
subliniază că lucrătorii vulnerabili, cum 
ar fi femeile și migranții, prezintă un risc 
deosebit de a fi supuși violenței fizice și 
psihologice; invită, prin urmare, Comisia 
și statele membre să consolideze acțiunile 
de prevenire, de contracarare și de 
pedepsire a practicilor de exploatare și a 
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oricărei alte forme de abuz;

Or. en

Amendamentul 47
Daniel Buda, Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor UE ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, 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;

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor UE ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, 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 să se asigure sprijinul necesar 
pentru protejarea lucrătorilor expuși la 
riscuri în sectorul agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 48
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor UE ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, 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;

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor UE, cum ar fi 
cele din cadrul Fondului social european 
și al instrumentelor aferente Programului 
pentru ocuparea forței de muncă și 
inovare socială (EaSI), ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, incluziunea 
acestora și îmbunătățirea formării și 
sensibilizării acestora în materie de 
sănătate și siguranță, permițând o mai 
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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;

Or. en

Amendamentul 49
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor UE ar sprijini 
mobilitatea lucrătorilor, 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;

3. subliniază că o mai bună 
direcționare a fondurilor și a schimburilor 
de informații între statele membre ar 
sprijini mobilitatea lucrătorilor din 
sectorul agricol, acolo unde ea se 
justifică;

Or. fr

Amendamentul 50
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă insistent Comisia ca, în 
conformitate cu recomandările formulate 
de Curtea de Conturi Europeană în 
Raportul special nr. 6 2018, să își 
perfecționeze cadrul de monitorizare 
destinat proiectelor de parteneriat 
transfrontalier finanțate de EaSI-EURES, 
astfel încât să existe o legătură clară între 
valorile-țintă, realizări și rezultate în 
etapa de depunere a cererii, pentru a 
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garanta că fondurile sunt utilizate eficient 
și sunt cu adevărat utile;

Or. fr

Amendamentul 51
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște progresele realizate de 
statele membre în ceea ce privește 
protecția lucrătorilor temporari din 
exploatațiile agricole; respinge 
informațiile false și campania de 
dezinformare referitoare la situația 
lucrătorilor din exploatațiile agricole; 
evidențiază că membrii Uniunii Europene 
respectă drepturile lucrătorilor din 
exploatațiile agricole;

Or. es

Amendamentul 52
Herbert Dorfmann

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, adesea, lucrătorii 
sezonieri europeni din agricultură nu își 
pot preconiza cu mult timp înainte 
deplasările sau numărul zilelor pe care le 
vor petrece într-un alt stat membru; prin 
urmare, este nevoie de reguli ad-hoc și de 
verificări rapide pentru a le permite 
acestora să circule liber pe teritoriul 
Uniunii;

Or. it
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Amendamentul 53
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a corela 
politica agricolă comună și politicile 
sociale ale UE prin condiționarea plăților 
efectuate în cadrul PAC de respectarea 
dispozițiilor în domeniul muncii și privind 
sănătatea și siguranța lucrătorilor, 
precum și a dispozițiilor de mediu, în 
vederea promovării egalității de tratament 
și a protecției mediului;

Or. en

Amendamentul 54
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă Comisia să se asigure că 
strategia „de la fermă la consumator” și 
actuala revizuire a politicii agricole 
comune aduc îmbunătățiri pentru 
lucrătorii agricoli din Europa, inclusiv 
pentru cei sezonieri, migranți și alți 
lucrători mobili;

Or. en

Amendamentul 55
Mazaly Aguilar
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că există cazuri izolate de 
încălcări grave ale dreptului muncii în 
anumite exploatații agricole și solicită să 
se intervină exemplar pentru a se proteja 
drepturile lucrătorilor din exploatațiile 
agricole;

Or. es

Amendamentul 56
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. remarcă faptul că programele de 
dezvoltare rurală din cadrul PAC pot fi 
utilizate pentru a promova incluziunea 
migranților și a refugiaților în zonele 
rurale cu ajutorul unor politici bazate pe 
drepturi în ceea ce privește serviciile, 
locuințele, transportul, sănătatea, 
infrastructura și diversificarea 
economică, toate acest elemente putând 
stimula dezvoltarea rurală;

Or. en

Amendamentul 57
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că inspecțiile muncii 
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din exploatațiile agricole ar trebui să fie 
proporționale și să nu împiedice 
desfășurarea normală a activității 
exploatației;

Or. es

Amendamentul 58
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. subliniază că discriminarea și 
abuzurile ce au la bază criterii de gen din 
cadrul sistemului agroalimentar pot fi 
abordate prin sprijinirea unor acțiuni - de 
exemplu, în cadrul Strategiei UE privind 
egalitatea de gen (2020-2025) - care să 
încurajeze toți actorii din lanțurile de 
aprovizionare, de la agricultori la 
comercianții cu amănuntul, să adopte 
politici care să ia în considerare 
dimensiunea de gen în modelele lor de 
afaceri;

Or. en

Amendamentul 59
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
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majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector; ia act de faptul că 
măsurile PAC orientate către tinerii 
fermieri contribuie la menținerea ocupării 
forței de muncă în agricultură, prin 
acțiuni orientate către sprijinirea 
reînnoirii generațiilor la nivelul 
exploatațiilor agricole și prin crearea de 
locuri de muncă la nivel local atât în 
sectorul agricol, cât și în sectoarele din 
amonte și din aval; totuși, regretă faptul 
că această tendință pozitivă are în 
continuare un impact foarte limitat din 
cauza multor alți factori economici care 
influențează ocuparea forței de muncă în 
sectorul agricol, cum ar fi accesul la 
credite și la terenuri, precum și absența 
unei planificări a reînnoirii generațiilor și 
lipsa stimulentelor fiscale;

Or. en

Amendamentul 60
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector; subliniază că acest 
sector devine din ce în ce mai puțin 
atractiv, în special în rândul tinerilor, și 
că acest lucru reprezintă un motiv de 
îngrijorare major, deoarece, pentru a 
păstra calitatea agriculturii europene, ea 
trebuie să reprezinte mai departe o 
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opțiune de carieră de perspectivă, 
atractivă, care să fie recunoscută și bine 
remunerată; invită, prin urmare, Comisia 
să își intensifice eforturile de a se asigura 
că locurile de muncă din sectorul agricol 
sunt atractive pentru generațiile tinere;

Or. fr

Amendamentul 61
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler, 
Dan-Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector; prin urmare, este 
necesar să se sprijine următoarea 
generație de fermieri familiali, precum și 
de tineri fermieri, deoarece acest sprijin 
face parte integrantă din PAC;

Or. en

Amendamentul 62
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 

4. Consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
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forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor, agravată de lipsa de 
profitabilitate a multor exploatații 
agricole, care fac participarea la această 
activitate neatractivă pentru tineri, este 
una dintre provocările majore cu care se 
confruntă sectorul agricol din întreaga UE, 
ceea ce a dus la scăderea de la an la an 
a numărului de fermieri în acest sector;

Or. en

Amendamentul 63
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus, 
împreună cu alți factori precum lipsa 
serviciilor în zonele rurale, la scăderea de 
la an la an a numărului de fermieri în acest 
sector;

Or. fr

Amendamentul 64
Daniel Buda, Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 



PE650.469v01-00 32/49 AM\1203070RO.docx

RO

forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor și tendințele demografice 
reprezintă una dintre provocările majore cu 
care se confruntă sectorul agricol din 
întreaga UE, ceea ce a dus la scăderea de la 
an la an a numărului de fermieri în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 65
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE, ceea ce a dus la 
scăderea de la an la an a numărului de 
fermieri în acest sector;

4. consideră că lucrătorii familiali 
reprezintă în continuare marea majoritate a 
forței de muncă din sectorul agricol din 
Europa și că reînnoirea insuficientă a 
generațiilor este una dintre provocările 
majore cu care se confruntă sectorul 
agricol din întreaga UE și, prin urmare, 
este necesar să fie promovați și sprijiniți 
în mod deosebit noii participanți care 
încep activitatea în sectorul agricol și 
tinerii fermieri;

Or. en

Amendamentul 66
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că corelarea 
competențelor și calificărilor cu 
oportunitățile de angajare în sectorul 
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agricol reprezintă o condiție prealabilă 
pentru crearea unei piețe a muncii 
competitive în Uniunea Europeană; 
subliniază faptul că diversificarea 
sarcinilor înseamnă că există o cerere tot 
mai mare de persoane calificate în 
sectorul agricol; invită statele membre să 
alinieze formarea în sectorul agricol la 
nevoile pieței muncii din acest sector și să 
încurajeze învățarea pe tot parcursul vieții 
ca modalitate de soluționare a deficitului 
de lucrători;

Or. fr

Amendamentul 67
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a garanta 
funcționarea lanțurilor de aprovizionare 
cu produse agroalimentare și securitatea 
alimentară, în special în contextul 
actualei crize COVID-19; remarcă faptul 
că lucrătorii sezonieri sunt esențiali 
pentru funcționarea adecvată și în bune 
condiții a sectoarelor agricole, în special 
pentru sectorul fructelor, legumelor și al 
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 crize COVID-19;

Or. en

Amendamentul 68
Balázs Hidvéghi

Proiect de aviz
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Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că lucrătorii sezonieri 
joacă un rol important în sectorul agricol 
și, prin urmare, că este extrem de 
important să se garanteze drepturile 
acestora în ceea ce privește condițiile de 
muncă, asigurând faptul că ei beneficiază 
de același nivel de protecție care se aplică 
lucrătorilor naționali și, în plus, să se 
garanteze că drepturile de securitate 
socială sunt garantate de statul membru 
în care se desfășoară activitatea, în 
conformitate cu principiul lex loci laboris;

Or. en

Amendamentul 69
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că lipsa totală și de mult 
timp a unei remunerații corecte, care este 
direct legată de legile pieței europene și 
internaționale, este una dintre cauzele 
majore ale dificultăților de reînnoire a 
generațiilor și păstrarea atractivității 
agriculturii;

Or. fr

Amendamentul 70
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că 
deficitul de forță de muncă face ca 
agricultorii și producătorii de alimente 
din UE să fie din ce în ce mai dependenți 
de forța de muncă angajată și sezonieră, o 
mare parte a forței de muncă sezoniere 
din sectorul agricol al UE fiind asigurată 
de membri ai grupurilor sociale 
vulnerabile din punct de vedere economic 
din Europa Centrală și de Est;

Or. en

Amendamentul 71
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este important să se 
asigure că zonele rurale sunt dotate cu 
facilitățile de servicii publice de bază 
necesare, pentru a permite integrarea 
adecvată și permanentă a femeilor în 
orice activitate profesională în aceste 
teritorii;

Or. en

Amendamentul 72
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că, în condițiile în care 
10 milioane de persoane sunt angajate în 
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sectorul agricol european, pe lângă 
proprietarii de terenuri și familiile lor, 
acești lucrători reprezintă o parte 
importantă a populației rurale;

Or. en

Amendamentul 73
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că un sprijin specific 
pentru cooperarea în trei direcții în 
sectorul agricol, care să includă 
cercetarea și antreprenoriatul, poate avea 
rezultate semnificative;

Or. el

Amendamentul 74
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că deficitul de mână de 
lucru specializată este una dintre 
principalele probleme cu care se 
confruntă exploatațiile agricole din sudul 
Europei;

Or. es

Amendamentul 75
Anne Sander

Proiect de aviz
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Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că învățământul 
profesional și cel superior în domeniul 
agriculturii joacă un rol esențial în 
construcția spațiului european al 
educației și cercetării; subliniază că este 
important să li se acorde viitorilor 
profesioniști din domeniul agriculturii 
acces la programul european de 
mobilitate ERASMUS +, pentru a le oferi 
posibilitatea de a dobândi cunoștințe noi 
și de a-și îmbunătăți competențele, 
garantând totodată recunoașterea 
calificărilor la nivel european;

Or. fr

Amendamentul 76
Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Daniel Buda, Dan-
Ştefan Motreanu

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. regretă faptul că COVID-19 a 
exacerbat riscurile profesionale pentru 
sănătatea și siguranța lucrătorilor 
sezonieri, ducând la răspândirea în 
continuare a infecțiilor și a focarelor de 
boli; încurajează, în acest sens, statele 
membre să utilizeze pe deplin Orientările 
recent adoptate privind lucrătorii 
sezonieri din UE în contextul pandemiei 
de COVID-19, pentru a garanta într-un 
mod mai eficient drepturile, sănătatea și 
siguranța acestor lucrători;

Or. en

Amendamentul 77
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Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază necesitatea unui Cod 
european cuprinzător privind migrația, 
care să abordeze vulnerabilitățile 
lucrătorilor migranți, să reducă 
inegalitățile, să asigure condiții decente 
de muncă pentru toți lucrătorii și să 
permită migranților să joace un rol activ 
în societățile rurale;

Or. en

Amendamentul 78
Asger Christensen, Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Linea 
Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Morten Løkkegaard, Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul; 
remarcă faptul că tendința actuală de 
dezvoltare a unui 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 înalt nivel de 
calificare; subliniază că pentru toți 
lucrătorii din acest sector va fi necesar un 
nivel sporit de formare, educație și 
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perfecționare profesională, pentru a 
răspunde provocării reprezentate de 
nivelul tot mai ridicat de inovare și 
modernizare tehnologică și remarcă 
faptul că această consolidare a formării 
profesionale ar trebui planificată în 
strânsă colaborare cu partenerii sociali de 
pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 79
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli și a lucrătorilor 
agricoli, care diferă în mod semnificativ de 
la un stat membru la altul; subliniază 
necesitatea furnizării de sprijin și 
consiliere în ceea ce privește 
sustenabilitatea și digitalizarea; consideră 
că trebuie acordată prioritate activităților 
care urmăresc dobândirea de competențe 
digitale de bază legate de activitățile 
agricole de către toate persoanele active 
în acest sector, inclusiv furnizarea de 
informații privind drepturile și obligațiile 
acestor persoane în contextul procesului 
de digitalizare;

Or. en
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Amendamentul 80
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică, inteligența artificială (IA) și 
tehnologiile digitale constituie un factor 
determinant al schimbărilor structurale în 
cadrul exploatațiilor agricole și al piețelor 
forței de muncă agricole și că multe 
exploatații din Europa nu sunt suficient 
pregătite pentru acest tip de inovare din 
cauza nivelului scăzut de pregătire agricolă 
a directorilor și a lucrătorilor lor agricoli, 
care diferă în mod semnificativ de la un 
stat membru la altul; solicită, prin urmare, 
să se promoveze formarea și 
perfecționarea profesională în domeniul 
digital, precum și să se acorde sprijin și 
consiliere atât lucrătorilor, cât și 
angajatorilor din sectorul agricol;

Or. en

Amendamentul 81
Daniel Buda, Asim Ademov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul; 
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în acest context, insistă ca serviciile de 
consiliere agricolă să joace un rol 
important în furnizarea de informații 
specializate tehnologice și științifice 
fermierilor și să sporească accesul 
acestora la inovare;

Or. en

Amendamentul 82
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în 
mod semnificativ de la un stat membru la 
altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este unul dintre factorii 
determinanți ai schimbărilor structurale în 
cadrul exploatațiilor agricole și al piețelor 
forței de muncă agricole și că multe 
exploatații din Europa nu sunt suficient 
pregătite sau adaptate pentru a adopta 
inovarea tehnologică și evidențiază că, 
având în vedere acest lucru, ar trebui să 
se consolideze formarea în domeniul 
noilor tehnologii și sprijinul pentru 
utilizarea acestora în cadrul cursurilor de 
formare profesională în agricultură;

Or. fr

Amendamentul 83
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
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de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică, lucru pe care îl 
pune pe seama nivelului scăzut de 
pregătire agricolă a directorilor lor agricoli, 
care diferă în mod semnificativ de la un 
stat membru la altul, sau pe seama 
faptului că nu există în fiecare stat 
membru o politică cuprinzătoare privind 
digitalizarea și introducerea noilor 
tehnologii în agroindustrie;

Or. bg

Amendamentul 84
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică și tehnologia digitală 
constituie un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în mod 
semnificativ de la un stat membru la altul;

Or. en

Amendamentul 85
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1203070RO.docx 43/49 PE650.469v01-00

RO

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa nu sunt suficient pregătite 
pentru inovare tehnologică din cauza 
nivelului scăzut de pregătire agricolă a 
directorilor lor agricoli, care diferă în 
mod semnificativ de la un stat membru la 
altul;

5. subliniază faptul că inovarea 
tehnologică este un factor determinant al 
schimbărilor structurale în cadrul 
exploatațiilor agricole și al piețelor forței 
de muncă agricole și că multe exploatații 
din Europa trebuie sprijinite în tranziția 
către folosirea mai multor inovații 
tehnologice, prin formarea – mai ales 
formarea digitală – a profesioniștilor din 
sectorul agriculturii;

Or. fr

Amendamentul 86
Pina Picierno, Paolo De Castro, Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, 
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Maria Noichl

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că noua PAC ar trebui 
să aibă o dimensiune socială și să includă 
un principiu de condiționalitate privind 
respectarea cerințelor și standardelor 
sociale și în domeniul muncii, protejând 
drepturile, salariile și securitatea socială 
ale tuturor lucrătorilor, inclusiv ale 
lucrătorilor sezonieri care sunt cei mai 
vulnerabili de pe piață;

Or. en

Amendamentul 87
Emmanouil Fragkos

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că, dacă este susținută de 
investiții private și publice 
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coordonate, tranziția digitală dinamică 
determinată de provocările din 2020 ar 
putea contribui în mod semnificativ la 
stoparea declinului populației în mediul 
rural;

Or. el

Amendamentul 88
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că, pentru a crea locuri 
de muncă de calitate, exploatațiile 
agricole și exploatațiile de creștere a 
animalelor trebuie să fie rentabile și să nu 
vândă sub costurile de producție;

Or. es

Amendamentul 89
Mazaly Aguilar

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că anumite sisteme 
regionale de sprijin pentru lucrătorii cu 
fracțiune de normă stimulează economia 
subterană și munca informală;

Or. es

Amendamentul 90
Anne Sander

Proiect de aviz
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Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol joacă un 
rol esențial în menținerea vitalității 
economiilor rurale și, prin urmare, are o 
importanță deosebită;

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol joacă un 
rol esențial în menținerea vitalității 
economiilor rurale, a amenajării 
teritoriului și, prin urmare, are o 
importanță deosebită, deoarece creează 
multe alte locuri de muncă în alte 
sectoare; subliniază potențialul de a crea 
locuri de muncă în sectorul 
agroturismului și, prin urmare, faptul că 
acesta ar trebui promovat;

Or. fr

Amendamentul 91
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Juozas Olekas, Pina Picierno, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol joacă 
un rol esențial în menținerea vitalității 
economiilor rurale și, prin urmare, are o 
importanță deosebită;

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol și a 
unei profitabilități adecvate a 
exploatațiilor agricole sunt esențiale în 
menținerea vitalității economiilor rurale și 
au, prin urmare, o importanță deosebită, 
ceea ce demonstrează necesitatea urgentă 
de a lua măsuri ce depășesc sfera 
reformei PAC;

Or. en

Amendamentul 92
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol joacă un 
rol esențial în menținerea vitalității 
economiilor rurale și, prin urmare, are o 
importanță deosebită;

6. reamintește că menținerea ocupării 
forței de muncă în sectorul agricol joacă un 
rol esențial în menținerea în viață a 
economiilor zonelor rurale, muntoase și 
ultraperiferice și, prin urmare, are o 
importanță deosebită;

Or. fr

Amendamentul 93
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că trebuie înlesnită 
mobilitatea lucrătorilor sezonieri, în 
special în zonele de frontieră, deoarece 
exploatațiile agricole europene depind de 
acești lucrători pentru a supraviețui, după 
cum a demonstrat criza provocată de 
pandemia de COVID-19;

Or. fr

Amendamentul 94
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că este esențial să se 
combată orice concurență neloială din 
UE care 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;
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Or. fr

Amendamentul 95
Sarah Wiener
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 97
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, în politica sa 
comercială, UE trebuie să se asigure că 
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nu există concurență neloială din partea 
țărilor din afara UE, garantând că 
produsele care intră în UE respectă 
condițiile și standardele noastre de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 98
Ivo Hristov

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că asistența europeană 
ar trebui acordată numai beneficiarilor 
care respectă standardele sociale și care 
nu încurajează practicile de muncă 
ilegală, nereglementată și/sau 
nedeclarată, fie pentru lucrătorii 
temporari, fie pentru cei permanenți.

Or. bg

Amendamentul 99
Clara Aguilera, Ivo Hristov, Carmen Avram, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina 
Picierno, Attila Ara-Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că este esențial să se 
realizeze progrese cu privire la aceste 
chestiuni în Uniunea Europeană, pentru 
a adopta măsuri la nivel european, spre 
exemplu în ceea ce privește un salariu 
minim european care să îi protejeze pe toți 
lucrătorii, indiferent de originea lor;

Or. en
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Amendamentul 100
Asger Christensen, Adrián Vázquez Lázara, Linea Søgaard-Lidell, Morten Løkkegaard, 
Elsi Katainen

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, astfel cum prevăd 
dispozițiile consacrate în TFUE, UE nu 
are competența de a interveni în stabilirea 
nivelului de remunerare sau a salariilor 
minime;

Or. en

Amendamentul 101
Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act cu regret de infecțiile cu 
COVID-19 care s-au produs în unități 
care recurg în mare măsură la lucrători 
detașați;

Or. fr


