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Bruxelles, 29.04.2020 

Doamnă Președinte a Comisiei Europene,  

Doamne și domni Comisari,  

 

 

Ca membră a Parlamentului European și cetățean român, sunt profund îngrijorată de 

condițiile în care muncitorii sezonieri angajați în agricultură își desfășoară activitatea astăzi. 

  

Comisia Europeană a publicat instrucțiunile sale legate de muncitorii sezonieri pe 30 

martie. Mă văd, însă, nevoită să vă atrag atenția că, în multe cazuri, aceste instrucțiuni sunt, 

pur și simplu, ignorate. Am primit multe sesizări de la alegătorii mei, care scot la lumină 

nereguli grave sau chiar abuzive. 

  

Muncitorilor sezonieri le este permis tranzitul în alt stat prin acorduri bilaterale, prin 

intermediul unor firme specializate. Dar, dovezile arată că multe companii nu au implementat 

protocoale preventive, încălcând măsurile adoptate de autoritățile naționale. În anumite regiuni, 

mii de lucrători sezonieri trăiesc în condiții deplorabile, înghesuiți în adăposturi rudimentare, 

uneori fără electricitate, apă curentă sau facilități obligatorii pentru igiena de bază. Mai grav, 

acești lucrători sezonieri au puține opțiuni si perspective profesionale, ceea ce îi face 

vulnerabili în relația cu angajatorii. Această situație expune sectorul agricol în mod nepermis 

unor critici care se adaugă la cele folosite deseori pentru a justifica reducerea fondurilor în 

sectorul agricol și, în același timp, scade atractivitatea acestui sector pentru generația 

următoare.  

  



Comisia trebuie să aibă în vedere un set urgent de protocoale pentru informarea și 

protejarea muncitorilor sezonieri, care sunt și mai expuși la abuzuri în timpul acestei crize.  

  

De asemenea, trebuie accelerat mecanismul centralizat de achiziții pentru echipamente 

de protecție și maximizată presiunea pentru implementarea Convenției ILO 184 (legat de 

Siguranță și Sănătate în Agricultură) în statele membre care încă nu au implementat-o sau îi 

ignoră prevederile.  

  

Lucrătorii agricoli sunt deseori victimele unor condiții de muncă precare și dificile în 

Europa. Aceasta, cu toate că, onest vorbind, nu cer mare lucru. Vor doar ca truda lor să fie 

valorificată prin condiții și remunerații decente. Efectele devastatoare ale pandemiei au dovedit 

că agricultura europeană este dependentă de acești muncitori sezonieri. Dar aceasta nu 

înseamnă că trebuie să îi lăsăm pradă condițiilor deplorabile, abuzurilor și izolării și, mai ales, 

să le inducem sentimentul că sunt cetățeni de mână a doua. În interesul coeziunii sociale, nu 

putem trece cu vederea peste aceste probleme flagrante, jucându-ne cu viața oamenilor. 

  

Apelez la umanitatea Comisiei să acționeze rapid și decisiv. Rezolvarea acestor 

probleme este de o importanță crucială și acum, și pe viitor. Vă rog să acționați ferm pentru 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și eliminarea unor riscuri serioase la adresa sănătății 

Uniunii Europene.  

  

Vă mulțumesc. 
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