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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en 
diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en 
vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
(2020/2007(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 45, 56, 153 en 154 van het VWEU,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten (EPSR), die in november 2017 werd 
afgekondigd door de Raad, het Parlement en de Commissie,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap,

– gezien de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
en de IAO-verdragen en -aanbevelingen inzake arbeidsbeheer en -inspecties,

– gezien de uitgebreide Uniewetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk, en 
dan met name Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers op het werk1 en de afzonderlijke en daarmee 
verband houdende richtlijnen,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2020 over omscholing en bijscholing als 
basis voor meer duurzaamheid en inzetbaarheid ter ondersteuning van economisch 
herstel en sociale cohesie,

– gezien de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie 2019-2024: 
“Een Unie die de lat hoger legt”, die zijn gepresenteerd door Voorzitter van de 
Commissie Ursula von der Leyen,

– gezien Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot 
intrekking van Besluit (EU) 2016/3442,

– gezien Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

1 PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1.
2 PB L 186 van 11.7.2019, blz. 21.
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5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie3,

– gezien Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening 
(EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 
van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en 
(EU) nr. 1296/20134,

– gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels5,

– gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels6,

– gezien Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit 
te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad7,

– gezien Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 
markt voor internationaal goederenvervoer over de weg8,

– gezien Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van 
luchtdiensten in de Gemeenschap9,

– gezien Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 
van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad10,

– gezien Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende 
toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer 
binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer)11,

– gezien Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer 

3 PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1.
4 PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1.
5 PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1. 
6 PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.
7 PB L 300 van 14.11.2009, blz. 51.
8 PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72.
9 PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.
10 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1.
11 PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7.
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van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken12,

– gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties13,

– gezien Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 
betreffende de organisatie van de arbeidstĳd van personen die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefenen14,

– gezien Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de 
overeenkomst voor de organisatie van de werktijden van zeevarenden gesloten tussen de 
Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de 
bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST)15, zoals gewijzigd door 
Richtlijn 2009/13/EG van de Raad van 16 februari 2009 volgens de overeenkomst 
gesloten tussen de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van 
Vervoerswerknemers (ETF) inzake het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 
200616,

– gezien Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 
op het verrichten van diensten17,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 
28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten18,

– gezien Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”)19,

– gezien Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 
15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG 
en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de 
wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de 
handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/201220,

– gezien Besluit (EU) 2019/1181 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten21,

12 PB L 128 van 30.4.2014, blz. 8.
13 PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.
14 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 35.
15 PB L 167 van 2.7.1999, blz. 33.
16 PB L 124 van 20.5.2009, blz. 30.
17 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
18 PB L 173 van 9.7.2018, blz. 16.
19 PB L 159 van 28.5.2014, blz. 11.
20 PB L 249 van 31.7.2020, blz. 49.
21 PB L 185 van 11.7.2019, blz. 44.



PE660.195v01-00 6/15 PR\1217539NL.docx

NL

– gezien Besluit (EU) 2016/344 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 
tot oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking 
bij de aanpak van zwartwerk22,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 22 mei 2017 inzake het Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees 
kwalificatiekader voor een leven lang leren23,

– gezien zijn resolutie van 19 juni 2020 over Europese bescherming van 
grensoverschrijdende en seizoenarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis24,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa25,

– gezien zijn resolutie van 14 januari 2014 over doeltreffende arbeidsinspecties als middel 
om de arbeidsomstandigheden in Europa te verbeteren26,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2020 
getiteld “Herstelplan voor Europa en meerjarig financieel kader 2021-2027”,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 5 mei 2020 
getiteld “Duurzame financiering van levenslang leren en ontwikkeling van 
vaardigheden, in de context van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten” 
(verkennend advies op verzoek van het Kroatische voorzitterschap),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juli 2020 getiteld “Een Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en 
veerkracht” (COM(2020)0274), en de bijbehorende werkdocumenten van de diensten 
van de Commissie (SWD(2020)0121) en (SWD(2020)0122),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 januari 2020 getiteld “Een sterk sociaal 
Europa voor rechtvaardige transities” (COM(2020)0014),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 december 2019 over de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei 2020 (COM(2019)0650),

– gezien het voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de 
Commissie en de Raad van 17 december 2019 bij de mededeling van de Commissie 
over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 getiteld “De Europese 
Green Deal” (COM(2019)0640),

– gezien het verslag van de Commissie van 25 september 2019 over de toepassing en 

22 PB L 65 van 11.3.2016, blz. 12.
23 PB C 189 van 15.6.2017, blz. 15.
24 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0176.
25 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
26 PB C 482 van 23.12.2016, blz. 31.
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tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve 
samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI‑verordening”) 
(COM(2019)0426),

– gezien het jaarverslag 2019 van de Commissie over de arbeidsmobiliteit binnen de EU,

– gezien het rapport van Cedefop getiteld “Skills forecast trends and challenges to 2030”,

– gezien het verslag van Eurofound getiteld “Gedetacheerde werknemers in de Europese 
Unie (2010)”27 en de nationale verslagen,

– gezien de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie van 
6 mei 2020,

– gezien de richtsnoeren van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de 
gezondheid op het werk (EU-OSHA) van 24 april 2020 getiteld “COVID-19: terug naar 
de werkplek – Aanpassing van werkplekken en veiligheidsmaatregelen voor 
werknemers”,

– gezien de studie verricht door het Parlement (2015) getiteld “EU Social and Labour 
Rights and EU Internal Market Law”,

– gezien de studie verricht door de Commissie (2015) getiteld “Systemen voor 
loonvorming en minimumlonen voor gedetacheerde werknemers overeenkomstig 
Richtlijn 96/71/EG in een bepaald aantal lidstaten en sectoren”,

– gezien de studie van Eurofound van 2015 getiteld “Social dimension of intra-EU 
mobility: Impact on public services”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2020),

A. overwegende dat in artikel 45 van het VWEU staat dat vrij verkeer de afschaffing van 
elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers van de 
lidstaten met betrekking tot werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden 
impliceert;

B. overwegende dat het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en de 
vrijheid van dienstverrichting grondbeginselen zijn van de interne markt;

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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C. overwegende dat het vrije verkeer van personen essentieel is voor het Europese project, 
van wederzijds belang is voor zowel uitzendende als ontvangende lidstaten, en tevens 
een voorwaarde is voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake economische, 
sociale en territoriale cohesie; overwegende dat de EU het potentieel van de mobiliteit 
binnen de EU momenteel niet ten volle benut;

D. overwegende dat de tekorten aan arbeidskrachten en het vertrek van hoogopgeleiden, 
met name na de financiële crisis, een kritiek niveau hebben bereikt in bepaalde lidstaten 
en een belemmering vormen voor verdere economische groei;

E. overwegende dat het, om de rechten van mobiele werknemers te beschermen en eerlijke 
mededinging tussen bedrijven te bevorderen, met name in kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), van cruciaal belang is de grensoverschrijdende handhaving 
van het Unierecht inzake arbeidsmobiliteit te verbeteren, op elkaar af te stemmen en te 
vereenvoudigen, en misbruik aan te pakken;

F. overwegende dat de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is opgericht om de interne markt, 
het vrije verkeer van werknemers, de detachering van werknemers en zeer mobiele 
diensten eerlijker te maken en het vertrouwen daarin te vergroten, en om de 
samenwerking tussen de lidstaten bij de bestrijding van zwartwerk te verbeteren;

G. overwegende dat niet-standaard vormen van werk en schijnzelfstandigheid langdurige 
schade aan de socialezekerheidsstelsels en een stijging van het aantal onzekere banen 
veroorzaken en derhalve moeten worden bestreden; overwegende dat het toenemende 
gebruik van onderaanneming, hoewel dat in principe gunstig is voor bedrijven en 
kwetsbare werknemers, mogelijkheden voor misbruik kan bieden;

H. overwegende dat sociale cohesie een van de belangrijkste beginselen van het Uniebeleid 
is; overwegende dat er in de Unie desalniettemin aanzienlijke verschillen bestaan wat 
betreft arbeidsomstandigheden en lonen, en dat inkomensverschillen een van de 
belangrijkste redenen zijn voor het vertrek van werknemers uit hun thuisland;

I. overwegende dat vormen van misbruik zoals sociale dumping de steun voor de 
beginselen van de interne markt en het concurrentievermogen van bedrijven, met name 
van kmo’s, verzwakken en de rechten van Europese werknemers en het vertrouwen in 
de Europese integratie ondermijnen; overwegende dat bedrijven, en met name kmo’s, te 
maken hebben met ingewikkelde regelgeving inzake arbeidsmobiliteit, administratieve 
rompslomp en verschillende en vaak tegenstrijdige nationale wetten;

J. overwegende dat meer dan 8 % van de mobiele werknemers werkzaam is in de zorg en 
de sociale dienstverlening, meer dan 7 % in de sector vervoersdiensten en meer dan 
10 % in de accommodatiesector en de levensmiddelenindustrie;

K. overwegende dat de COVID-19-pandemie heeft laten zien dat zeer mobiele werknemers 
die vaak binnen of van en naar de Europese Unie reizen, onvervangbaar zijn tijdens een 
volksgezondheidscrisis, en dat gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders met 
groot gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun familieleden, een enorme 
bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van de EU-handel en de EU-economie 
tijdens de pandemie;
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L. overwegende dat gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders tijdens de 
COVID-19-pandemie vaak geen toegang hadden tot basisgezondheidszorg of zijn 
uitgezet uit een lidstaat, waardoor hun gezondheid en die van andere passagiers en 
personen met wie zij in contact komen, in gevaar is gebracht;

M. overwegende dat de COVID-19-uitbraak de moeilijke arbeids- en 
levensomstandigheden van honderdduizenden seizoensarbeiders in de EU – voor het 
overgrote deel grensoverschrijdende en gemigreerde werknemers – heeft blootgelegd en 
verergerd;

N. overwegende dat deze pandemie tal van structurele tekortkomingen in het 
regelgevingskader aan het licht heeft gebracht, die niet noodzakelijkerwijs alleen 
verband houden met de pandemie;

O. overwegende dat arbeidsmobiliteit en met name de detachering van werknemers een 
oorzaak is van aanhoudende spanningen tussen de lidstaten, terwijl de bedoeling juist is 
om het makkelijker te maken vaardigheden en professionele ervaringen te delen;

P. overwegende dat vaardighedenmismatches en -tekorten de arbeidsmarkt en de 
onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU voor enorme uitdagingen plaatsen; 
overwegende dat er een enorm tekort aan digitale vaardigheden is onder de 
beroepsbevolking; overwegende dat de wederzijdse erkenning van en transparantie 
omtrent kwalificaties van groot belang zijn om het probleem te verhelpen, aangezien 
problemen bij de erkenning van buitenlandse kwalificaties een belemmering vormen 
voor grensoverschrijdende mobiliteit;

Q. overwegende dat een doeltreffende tripartiete dialoog een vruchtbare aanvulling kan 
vormen op de inspanningen van overheden en instellingen om de bestaande spanningen 
en verdeeldheid in de EU te verhelpen, ofschoon de tripartiete dialoog nog onvoldoende 
is ontwikkeld op Unieniveau;

1. brengt in herinnering dat de bescherming van de arbeidsomstandigheden van mobiele 
werknemers het vrije verkeer van werknemers en de vrije dienstverrichting moet 
omvatten; is bezorgd over de tekortkomingen in de bescherming van 
grensoverschrijdende en mobiele werknemers op EU-niveau, die door de COVID-19-
pandemie aan het licht zijn gekomen; benadrukt dat werknemers niet achtergesteld 
mogen raken omdat zij hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend of als gevolg van 
de Unieregels inzake vrije dienstverrichting;

2. herinnert aan de aard van de Europese toeleveringsketens in strategische industriële 
sectoren die een belangrijke bron van werkgelegenheid en activiteit zijn voor mobiele 
werknemers en dienstenbedrijven en die zwaar zijn getroffen door de ongecoördineerde 
en langdurige quarantaines die door lidstaten zijn opgelegd in de strijd tegen de 
pandemie;

3. herinnert eraan dat langdurige quarantaines, die vaak vóór aankomst of bij terugkeer 
worden opgelegd, een zware belasting kunnen vormen voor bedrijven en voor mobiele 
werknemers en grenswerkers en hun families, met name in sectoren met een hoge 
mobiliteit;
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4. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan werknemers in strategische 
productieketens, zoals de scheepsbouw en de bouw, specifiek te erkennen als essentieel 
of kritisch en om hen derhalve vrij te stellen van de verplichte, strenge quarantaines, in 
overeenstemming met de aanbeveling van de Raad betreffende een gecoördineerde 
benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-
pandemie;

5. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de ELA operationeel wordt om eerlijke 
mobiliteit en doeltreffende handhaving van de werknemersrechten te waarborgen;

6. verzoekt de Commissie te komen met een initiatief voor een Europees 
socialezekerheidsnummer, dat nodig is om de rechtszekerheid, eerlijke mobiliteit en de 
bescherming en handhaving van de werknemersrechten te waarborgen, en om eerlijke 
concurrentie te ondersteunen door een gelijk speelveld voor bedrijven te waarborgen;

7. benadrukt dat de regelgeving en controleprocedures inzake arbeidsmobiliteit verder op 
elkaar moeten worden afgestemd en vereenvoudigd, met inbegrip van gezamenlijke 
inspecties en informatie-uitwisseling, onder leiding van de ELA;

8. herinnert aan het belang van de sociale dialoog en de versterking van de tripartiete 
dialoog op EU-niveau bij het ontwerpen en uitvoeren van regelgeving inzake 
dienstverrichting en beroepen;

9. verzoekt de Commissie om te voorzien in de nodige veilige en gezonde 
arbeidsomstandigheden voor seizoensarbeiders;

10. dringt er bij de Commissie en de ELA op aan onderzoek te doen naar de talrijke 
gevallen waarin de toegang tot de arbeidsmarkt is ontzegd, en naar misbruik en 
discriminatie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op basis van nationaliteit, 
die tijdens de COVID-19-crisis zeer zichtbaar zijn geworden;

11. verzoekt de lidstaten alle aanbevelingen van de Commissie over de aanneming, 
coördinatie en opheffing van COVID-19-maatregelen toe te passen;

12. roept op tot de vaststelling van een uniform protocol inzake het vrije verkeer tijdens 
gezondheids- en andere crises;

13. onderstreept dat meer gebruik moet worden gemaakt van instrumenten voor 
harmonisatie en wederzijdse erkenning op het gebied van dienstverrichting en de 
erkenning van beroepskwalificaties in de hele Unie, waarbij administratieve rompslomp 
wordt vermeden en handel en vervoer worden vereenvoudigd;

14. neemt nota van de succesvolle bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten om de 
socialezekerheidsrechten van met name grensoverschrijdende werknemers te 
garanderen, en roept op tot EU-inspanningen voor de handhaving van de sociale rechten 
van grensoverschrijdende en gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders in geval 
van gezondheidcrises of andere noodsituaties;

15. benadrukt dat de procedures op het gebied van arbeidsmobiliteit en dienstverrichting 
volledig moeten worden gedigitaliseerd, met inbegrip van een helpdesk voor 



PR\1217539NL.docx 11/15 PE660.195v01-00

NL

werknemers en werkgevers die digitaal en fysiek wordt ondergebracht bij de ELA;

16. dringt bij de lidstaten aan op passende coördinatie van de sociale zekerheid, onder meer 
via de herziening van Verordening (EG) nr. 883/2004 en door de meeneembaarheid van 
rechten te versterken; verzoekt de lidstaten om hun werknemersbepalingen inzake de 
overgang van ondernemingen aan te passen;

17. benadrukt dat de verdere versterking van de Uniewetgeving inzake arbeidsmobiliteit in 
geen geval mag leiden tot meer administratieve rompslomp voor kmo’s of tot 
beperkingen van de arbeidsmarkt op basis van nationaliteit, ook niet in zeer mobiele 
sectoren;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Dit initiatiefverslag is ruim voor de COVID-19-uitbraak in Europa geïnitieerd. Om die reden 
zou er vooral aandacht zijn besteed aan hardnekkige, langdurige problemen met betrekking tot 
de EU-arbeidsmarkt en met name de arbeidsomstandigheden van mobiele werknemers – 
migranten, seizoensarbeiders, gedetacheerde en grensoverschrijdende werknemers – en over 
de administratieve rompslomp en juridische obstakels voor dienstverrichters, freelancers en 
kmo’s die in meer dan één lidstaat werkzaam zijn.

Hoewel de ontwikkeling van mobiele arbeid zich – althans vóór de COVID-19-pandemie – 
stabiliseerde en de arbeidsparticipatie van mobiele werknemers in de EU-27 gemiddeld meer 
dan vier procentpunten hoger ligt dan de totale arbeidsparticipatie in de EU-27, bestaan er nog 
steeds zorgen over de arbeidsomstandigheden, het salarisniveau, sociale dumping en 
discriminatie, alsook over de verschillende juridische obstakels voor de dienstverrichting in 
de gehele Unie. In dit verband wijzen de belanghebbenden in het bijzonder op de erkenning 
van kwalificaties. 

De COVID-19-pandemie heeft echter veel meer grote problemen met betrekking tot 
arbeidsmobiliteit aan het licht gebracht. Sommige houden louter verband met de 
gezondheidscrisis of noodsituaties, maar andere duiden op structurele tekortkomingen die 
tijdens de pandemie enkel dringender en zichtbaarder zijn geworden. 

I. Oorspronkelijk zou het initiatiefverslag gaan over de volgende onderwerpen: 

1. Het gebrek aan harmonisering van de wetgeving op EU-niveau. In veel gevallen moet de 
wetgeving van de gastlidstaten worden aangepast op een manier die rekening houdt met de 
wijze waarop diensten worden verricht. De enorme verscheidenheid aan desbetreffende 
wetgeving brengt informatiekosten met zich mee voor bedrijven en vormt derhalve een 
praktische belemmering voor interne mobiliteit. Aangezien dergelijke bepalingen niet 
discriminerend zijn en enkel leiden tot aanvullende kosten, worden ze niet beschouwd als 
beperkingen van de markttoegang en vallen ze bijgevolg niet onder de fundamentele 
vrijheden. De codificatie van gemeenschappelijke normen op nationaal niveau kan helpen om 
dit probleem op te lossen. Artikel 53, lid 1, en artikel 62 van het VWEU kunnen de 
rechtsgrondslag vormen voor de aanneming van dergelijke verordeningen en richtlijnen.

2. Het feit dat de EU-instellingen, ondanks een aantal recente initiatieven, worden beschouwd 
als traag en aarzelend bij de uitoefening van hun gedeelde bevoegdheden op het gebied van de 
arbeids- en socialezekerheidswetgeving.

3. De beperkte bevoegdheden van de ELA en het feit dat de reikwijdte van haar toekomstige 
activiteiten niet is gedefinieerd. De ELA is een gedecentraliseerd EU-agentschap dat 
individuen en bedrijven moet helpen om de kansen van het vrije verkeer optimaal te benutten 
en moet zorgen voor eerlijke arbeidsmobiliteit. Het agentschap heeft tot doel nationale 
autoriteiten te helpen bij de bestrijding van fraude en misbruik en mobiliteit te 
vergemakkelijken voor burgers. Op bepaalde cruciale punten is de slagkracht van de ELA 
echter beperkt. De ELA heeft geen mandaat om gezamenlijke inspecties te organiseren. Zij 
verleent de nationale met naleving belaste instanties het recht om grensoverschrijdende acties 
te organiseren en daaraan deel te nemen. 
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4. Het frequente en stelselmatige misbruik van de werknemersrechten, vooral als het gaat om 
mobiele werknemers, met bijzondere aandacht voor gedetacheerde werknemers en 
seizoensarbeiders. De belanghebbenden hebben speciale aandacht gevraagd voor schendingen 
van de regelgeving op het gebied van onderaannemingsketens, schijnzelfstandigheid, 
schijnconstructies met betrekking tot deeltijdwerk en onzekere arbeidsvoorwaarden, met 
name voor seizoensarbeiders en werknemers in de agrovoedingssector en in het toerisme. Er 
moet aandacht worden besteed aan discriminatie van mobiele werknemers op basis van 
geslacht en nationaliteit en aan de situatie van onderdanen van derde landen die als mobiele 
werknemers in de EU werkzaam zijn.

Hoewel alle lidstaten bepaalde minimumnormen op het gebied van arbeidsomstandigheden en 
de bestrijding van misbruik van de werknemersrechten vaststellen, ontbreekt het aan een 
uniforme controlenorm voor arbeidsinspecties. Bovendien zijn er vele aantijgingen dat 
lidstaten dubbele standaarden hanteren voor seizoensarbeiders en met name voor onderdanen 
van derde landen. De ELA werkt aan een gemeenschappelijk inspectiesjabloon dat eind 2020 
of begin 2021 gereed moet zijn en waarin de bovenstaande onderwerpen aan de orde moeten 
komen.

Verder is het belangrijk om te benadrukken dat de lidstaten, die de belangrijkste 
bevoegdheden hebben op grond van het subsidiariteitsbeginsel, over het algemeen 
terughoudend zijn om op te treden in geval van arbeidsrechtelijke geschillen tussen 
werkgevers en mobiele werknemers.

De ELA zal naar verwachting gezamenlijke inspecties faciliteren – de praktijkervaringen met 
proefprojecten rond gezamenlijke inspecties hebben gewezen op de tekortkomingen van de 
huidige grensoverschrijdende handhaving en wederzijdse bijstand. De ELA-verordening 
houdt halverwege op. De verordening bepaalt dat de bewijzen die voortvloeien uit de 
uitgewisselde informatie, de wederzijdse bijstand en de gezamenlijke onderzoeken 
rechtsgeldig moeten worden gevalideerd in de betrokken lidstaten. Het ontbreekt echter aan 
EU-brede autorisatie en legitimering.

De ELA verleent de nationale met naleving belaste instanties het recht om 
grensoverschrijdende acties te organiseren en daaraan deel te nemen en om teams op te 
richten. Maar afgezien daarvan wordt het mandaat om gezamenlijk op te trekken niet verder 
versterkt. Er is geen EU-breed mandaat, vergelijkbaar met de bevoegdheden voor 
gezamenlijke activiteiten van andere EU-autoriteiten (bijvoorbeeld inspectiebevoegdheden of 
mogelijkheden om gecoördineerde acties te ondernemen op het gebied van antitrustwetgeving 
of consumentenbescherming).

5. Wat het ondernemingsklimaat en met name kmo’s betreft, baart het gebrek aan uniforme 
procedures voor mobiel werk en voor de dienstverrichting grote zorgen, evenals de 
aanhoudende problematiek rond de erkenning van beroepskwalificaties. Op dat terrein moet 
verbetering worden geboekt, bijvoorbeeld voor IT-professionals, waar overal in Europa een 
grote vraag naar bestaat. Het Europese bedrijfsleven verwacht dat de ELA voorziet in 
richtsnoeren om de samenwerking met betrekking tot nationale administratieve procedures, 
digitale platforms en de bevordering van arbeidsmobiliteit te verbeteren. De Europese sociale 
partners hebben met name opgeroepen tot de oprichting van een helpdesk voor mobiele 
werknemers, zelfstandigen en werkgevers.
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II. Na de uitbraak van COVID-19 is de reikwijdte van het verslag aanzienlijk verbreed, 
met inbegrip van vele door vakbonden, werkgeversorganisaties en beroepsorganisaties 
aan de orde gestelde kwesties die systematisch aan bod komen in mededelingen van de 
Commissie en resoluties van het Parlement.

1. De COVID-19-pandemie laat zien hoe moeilijk de arbeidsomstandigheden zijn voor 
honderdduizenden grensoverschrijdende werknemers, grenswerkers, gedetacheerde 
werknemers en seizoensarbeiders in de EU. Deze zeer kwetsbare groepen werknemers zijn 
van cruciaal belang gebleken voor de instandhouding van de gezondheidssystemen, 
voedselketens, het vervoer en de economie van de Unie. Seizoensarbeiders zijn hard nodig op 
landbouwbedrijven in Duitsland, Frankrijk en andere lidstaten. Zij dragen bij tot de 
voedselzekerheid in Europa, maar hun rechten worden vaak geschonden. 
Transportmedewerkers hebben tegen een hoge prijs voor hun eigen gezondheid en die van 
hun familie de toeleveringsketens in de Unie in stand gehouden, en migrerende en 
gedetacheerde gezondheidswerkers hebben in de zwaarst getroffen landen en regio’s gezorgd 
voor de broodnodige capaciteit om de pandemie te bestrijden.

De COVID-19-pandemie heeft de slechte arbeidsomstandigheden van slachthuismedewerkers 
in Nederland en Frankrijk en van gezondheidswerkers uit Roemenië en Bulgarije die in 
Oostenrijk te werk waren gesteld, aan het licht en onder aandacht van het publiek gebracht. 
Vele seizoensarbeiders werd de toegang tot hun werkplek ontzegd; anderen bleven geïsoleerd 
in het buitenland achter, zonder sociale zekerheid en bestaansmiddelen, en velen die besmet 
waren met het coronavirus zijn uitgezet terwijl ze in hun thuisland niet verzekerd zijn voor 
ziektekosten. 

Hoewel de kwetsbare positie van een deel van de 1,9 miljoen gedetacheerde werknemers en 
1,5 miljoen grensoverschrijdende werknemers in Europa al lang een probleem is, heeft de 
COVID-19-crisis deze acute problemen nog verder in de schijnwerpers gezet. De leden van 
de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) hebben onderstreept dat de rechten 
van mobiele en gedetacheerde werknemers overeenkomstig het Unierecht op dezelfde manier 
moeten worden gegarandeerd en beschermd als de rechten van binnenlandse werknemers. Zij 
hebben de lidstaten opgeroepen de inspecties op te voeren, waar nodig samen met de ELA, en 
om de Uniewetgeving inzake verschillende aspecten van mobiliteit, waaronder vrij verkeer, 
de detachering van werknemers en socialezekerheidscoördinatie, volledig uit te voeren.

2. De coördinatie van de socialezekerheidsstelsels is een urgente zaak geworden.

De leden van de Commissie EMPL hebben daarnaast benadrukt dat digitale procedures en 
toepassingen kunnen helpen om de verschillende socialezekerheidsstelsels van de nationale 
autoriteiten te coördineren om ervoor te zorgen dat alle werknemers in de EU sociale 
bescherming genieten.

Het EP-onderhandelingsteam voor de herziening van de Uniewetgeving inzake de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels heeft voorts alle actoren opgeroepen dringend en tot een 
evenwichtige oplossing te komen als topprioriteit in het sociale domein.

Sommige leden hebben gewezen op de verantwoordelijkheid van de bureaus die mobiele 



PR\1217539NL.docx 15/15 PE660.195v01-00

NL

werknemers rekruteren en vroegen of er strengere maatregelen nodig zijn om mobiele 
werknemers beter te beschermen om situaties te voorkomen waarin zij met hun baan ook hun 
huis verliezen. Andere leden merkten op dat echt vrij verkeer alleen mogelijk is indien de 
werkplek veilig is.

Hoewel vele lidstaten bilaterale overeenkomsten hebben gesloten waarin de nieuwe 
uitdagingen voor de coördinatie van de sociale zekerheid worden gereguleerd, ontbreekt het 
nog altijd aan een uniforme aanpak en aan oplossingen voor werknemers die niet onder die 
bilaterale overeenkomsten vallen. 

3. De Commissie heeft richtsnoeren opgesteld om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers 
in de EU die een essentieel beroep uitoefenen in de bestrijding van de COVID-19-pandemie 
naar hun werk kunnen gaan. De agrovoedingssector is een belangrijke sector die in de 
richtsnoeren aan bod komt, met name wat betreft seizoensarbeiders.

De ELA zorgt ervoor dat de Unieregels inzake arbeidsmobiliteit en 
socialezekerheidscoördinatie op eerlijke en doeltreffende wijze worden gehandhaafd. Op 
5 mei 2020 heeft de voorzitter van de Commissie EMPL, Lucia Ďuriš Nicholsonová, in een 
brief aan de ELA haar ernstige bezorgdheid geuit over de kwetsbare positie van essentiële 
werknemers tijdens de COVID-19-crisis.

Zeker in het licht van de huidige pandemie wordt de bevordering van arbeidsmobiliteit binnen 
de EU als aanpassings- en stabiliseringsmechanisme dat wordt vergemakkelijkt door het vrije 
verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU) en de vrije dienstverrichting (artikel 56 VWEU), 
een belangrijk instrument om ‘asymmetrische schokken’ op te vangen in de EU.

Samenvattend kan detachering binnen de EU enerzijds de werkloosheid in lidstaten die een 
economische schok doormaken, verminderen, en anderzijds het inkomen van huishoudens en 
zelfs de opbrengsten uit de belasting op arbeid vergroten. Dit zijn belangrijke aspecten die 
minder vaak van toepassing zijn in het geval van arbeidsmigratie.


