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Subiect:  Petiția nr. 0335/2019, adresată de Eduardo Velázquez, de cetățenie spaniolă, în 
numele IU Exterior, privind situația lucrătorilor migranți din interiorul UE angajați de 
agenții de muncă temporară în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de discriminarea, exploatarea prin muncă și nesiguranța locului de muncă 
de care au suferit în trecut, și suferă în prezent marea majoritate a lucrătorilor migranți din 
interiorul UE angajați de agenții de muncă temporară în sudul Țărilor de Jos. El invită 
Parlamentul European și Comisia să ia măsuri care să pună capăt acestei încălcări și oricărei 
încălcări conexe a dreptului UE sau a drepturilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale. 
Petiționarul afirmă că majoritatea acestor lucrători au fost recrutați prin intermediul unor site-
uri internet specifice, al unor anunțuri postate pe rețelele de socializare sau al portalului EURES. 
Foarte adesea, agențiile fac promisiuni false și nu oferă o imagine completă a condițiilor de 
lucru, prin urmare, lucrătorii ajung să semneze în Spania precontracte care sunt complet diferite 
de contractele finale pe care le semnează odată ce s-au mutat în Țările de Jos. Ca urmare a 
condițiilor lor precare de muncă, numai în ultimul an, Biroul pentru ocuparea forței de muncă 
și securitate socială din cadrul Ministerului spaniol al Muncii din Haga a primit aproximativ 
500 de plângeri de la lucrătorii migranți din interiorul UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 septembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 februarie 2020

Observațiile Comisiei

Comisia a contactat autoritățile olandeze în legătură cu acțiunile agenției de muncă temporară 
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și cu posibilele încălcări ale măsurilor naționale de punere în aplicare a legislației UE. În 
răspunsul lor, autoritățile olandeze au recunoscut că „majoritatea lucrătorilor migranți sunt 
mulțumiți de experiența lor profesională în Țările de Jos. În același timp, există încă prea multe 
situații abuzive și cazuri în care condițiile de muncă sunt precare. Acest lucru este îngrijorător 
având în vedere că toți lucrătorii au dreptul la locuri de muncă decente. În acest scop, au fost 
luate măsuri juridice (precum Legea privind combaterea acordurilor fictive), capacitatea de 
inspecție a fost mărită și, de asemenea, autoritățile locale cooperează pentru a îmbunătăți 
situația (viața) lucrătorilor migranți. Pentru a da curs acestor acțiuni și pentru a îmbunătăți 
condițiile pentru lucrătorii migranți, guvernul a decis să ia măsuri suplimentare în cadrul unei 
abordări coerente, care va fi prezentată parlamentului la sfârșitul anului 2019. Această abordare 
coerentă este o abordare intersectorială, care tratează problemele legate de locuințe, de 
informare a lucrătorilor migranți, de înregistrare, de dependența acestora de angajatorii lor, de 
posibilitățile de care dispun lucrătorii migranți de a denunța condițiile de muncă și de lupta 
împotriva agențiilor de muncă temporară cu practici abuzive. Măsurile anunțate în această 
strategie coerentă vor fi puse în aplicare în următorii ani. Toate părțile interesate, inclusiv 
partenerii sociali, angajatorii, mediul academic, organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) și 
administrațiile locale vor fi implicate în punerea în aplicare a măsurilor. Acestea sunt consultate 
în mod regulat pentru a aborda diferitele probleme cu care se confruntă piața muncii din Țările 
de Jos.”

De asemenea, prin rețeaua sa de experți juridici independenți în domeniul liberei circulații a 
lucrătorilor, Comisia s-a asigurat că legislația olandeză privind statutul de rezident temporar nu 
împiedică lucrătorii să depună reclamații la birourile de inspecția muncii sau să acceseze 
asigurarea de sănătate. 

Comisia ia notă de observațiile privind Portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de 
muncă, EURES, și privind posibilitatea ca ofertele de locuri de muncă să fie publicate pe acest 
portal. Ofertele de locuri de muncă publicate pe portalul EURES provin de la servicii publice 
naționale de ocupare a forței de muncă și de la diferite organizații partenere EURES din statele 
membre ale UE, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Comisia a informat în mod corespunzător 
omologii săi spanioli și olandezi cu privire la plângere. Serviciile publice de ocupare a forței de 
muncă din Țările de Jos și Spania au informat Comisia cu privire la acordul încheiat în 2016 
pentru a controla calitatea ofertelor de muncă și informațiile furnizate utilizatorilor EURES din 
Spania.

În orice caz, Comisia ia notă de faptul că autoritățile spaniole au publicat pe site-ul web al 
ambasadei spaniole din Țările de Jos o notă prin care persoanele care doresc să se mute în Țările 
de Jos pentru a căuta un loc de muncă sunt avertizate în legătură cu actele menționate anterior1.

În cele din urmă, Comisia informează petiționarul cu privire la existența unor organisme 
naționale care pot acorda asistență lucrătorilor mobili din UE în temeiul Directivei 
2014/54/UE2. În urma unei solicitări din partea Comisiei, organismul olandez a informat 
Comisia că nu a primit nicio cerere de asistență în legătură cu faptele menționate anterior.

1http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/Noticias/Paginas/Articulos/2019/20190402_NOT18.asp
x 
2Directiva 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 Text cu relevanță pentru 
SEE, JO L 128, 30.4.2014, p. 8-14.

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/Noticias/Paginas/Articulos/2019/20190402_NOT18.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/Noticias/Paginas/Articulos/2019/20190402_NOT18.aspx
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Concluzie

Comisia nu a detectat nicio încălcare a legislației UE de către Țările de Jos sau Spania și invită 
petiționarul să se adreseze organismelor olandeze în legătură cu faptele menționate anterior.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 8 decembrie 2020

Comisia a examinat informațiile suplimentare furnizate de petiționar, care confirmă faptele 
descrise în petiția inițială. 

În plus, Comisia ia act de faptul că, la 30 octombrie 2020, autoritățile neerlandeze au publicat 
un raport3 privind lucrătorii migranți din UE în Țările de Jos, comandat de Ministerul 
neerlandez al Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă, care abordează problemele 
identificate în petiție. Raportul conține o serie de măsuri și recomandări de combatere a 
abuzurilor structurale în ceea ce privește condițiile de muncă și locuințele lucrătorilor migranți 
din UE. Acesta se axează pe un control mai bun al sectorului muncii temporare, pe dobândirea 
de cunoștințe privind migrația forței de muncă, pe asigurarea de locuințe mai multe și mai bune 
pentru lucrătorii migranți, pe accesul la sănătate și bunăstare, pe o mai bună aplicare și 
supraveghere a normelor în vigoare și pe integrarea instituțională a migrației forței de muncă. 
Se așteaptă o reacție a guvernului olandez la acest raport înainte de sfârșitul anului 2020.

Concluzie

După analizarea informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia nu a detectat nicio 
încălcare a legislației UE de către Țările de Jos sau Spania. Acestea fiind spuse, Comisia speră 
că măsurile subsecvente raportului, care urmează să fie adoptate de guvernul olandez, vor 
preveni apariția pe viitor a unor situații precum cele descrise de petiționar și de raportul în 
sine. 

3 Geen Tweederangsburgers – Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan – 
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten – 30 octombrie 2020.


