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B8-1051/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over de noodzaak van een Europees 

herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken 

(2016/2891(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de aangekondigde sluiting van de Caterpillarfabriek in België, waardoor meer 

dan 2 000 werknemers collectief worden ontslagen en 4 000 tot 7 000 banen bij 

onderaannemers en toeleverende kmo's in de regio worden bedreigd, alsook de sluiting 

van de Caterpillarsite in Monkstown, Newtownabbey, Noord-Ierland, waar tot 

250 banen zouden verdwijnen, 

– gezien de aankondiging van Alstom dat het de productie van treinen in de fabriek van 

Belfort in Frankrijk stopzet en meer dan 400 banen overbrengt naar andere sites, alsook 

het verlies van banen ingevolge de herstructurering van de ex-Alstomfabriek in Sesto 

San Giovanni, Italië, 

– gezien het feit dat fabrikanten van zwaar materieel sinds 2012 worden geconfronteerd 

met moeilijke marktsituaties in cruciale regio's en sectoren, 

– gezien de toenemende meldingen van de verplaatsing van arbeidsintensieve 

toeleveringsactiviteiten naar landen buiten Europa, een tendens die bijdraagt tot de 

achteruitgang van de werkgelegenheid in de verwerkende sectoren en de industrie in 

veel Europese landen en negatieve gevolgen heeft voor de economische en sociale 

structuren, 

– gezien de aanhoudende hoge werkloosheid in Europa en de veranderingen in 

productievergunningen, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de voorlichting en raadpleging van werknemers een kernonderdeel is 

van ons Europees sociaal model; 

B. overwegende dat de Commissie in 2012 een nieuwe strategie heeft voorgesteld waarin 

zij een nieuwe industriële revolutie beloofde, die de industriële activiteit moest optillen 

tot 20 % van het bruto binnenlands product van de EU in 2020, in vergelijking met de 

15 % van toen, om terug te komen tot het niveau van vóór de economische neergang; 

C. overwegende dat de lidstaten, om werkgelegenheid in stand te houden en te creëren, een 

gunstig klimaat moeten scheppen voor de EU-industrie, die geconfronteerd wordt met 

scherpe mondiale concurrentie waarbij niet alle marktdeelnemers dezelfde normen en 

regels volgen; 

D. overwegende dat de mondiale en Europese economische groei zwak blijft en niet 

volstaat om te zorgen voor een verbetering van de situatie in de sectoren bouw en 

infrastructuur, hulpbronnen, energie en vervoer; 
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E. overwegende dat Caterpillar momenteel verwacht dat de omzet voor 2016 40 % lager 

zal liggen dan in 2012, waardoor voor het eerst in het 90-jarige bestaan van het bedrijf 

vier jaar na elkaar sprake is van een omzetdaling; 

F. overwegende dat de aankondiging van ingrijpende industriële herstructureringen een 

zware klap betekent voor de betrokken werknemers, hun families en de 

gemeenschappen waar de bedrijven gevestigd zijn; 

1. spreekt zijn steun uit voor alle betrokken werknemers en hun families en betreurt de 

schadelijke effecten die deze sluitingen hebben op de lokale economie; 

2. herinnert eraan dat Europa een sociale markteconomie is, met als belangrijkste 

doelstellingen een dynamische arbeidsmarkt, doeltreffende socialezekerheidsstelsels en 

duurzame economische groei voor onze burgers; 

3. roept multinationale ondernemingen op om bij het verkennen van mogelijkheden om 

hun kostenefficiëntie te vergroten rekening te houden met hun wettelijke, sociale en 

morele verplichtingen ten aanzien van hun werknemers en de regio's waar zij werkzaam 

zijn; 

4. verzoekt de bevoegde autoriteiten toe te zien op de volledige naleving van de nationale 

en Europese regelgeving inzake voorlichting en raadpleging van werknemers door alle 

betrokken partijen, inzonderheid bij herstructureringen; 

5. wijst er echter op dat Caterpillar en Alstom slechts treurige voorbeelden zijn van een 

veel groter probleem waarmee de Europese industrie te kampen heeft; meent dat de 

respons op de problemen waarmee de EU-industrie wordt geconfronteerd tot dusver 

ontoereikend zijn; onderstreept in dit verband dat EU-beleid met het doel de 

herindustrialisering te bevorderen met hoogdringendheid werk moet maken van het 

zoeken naar een oplossing voor de aanhoudende problemen; 

6. wijst erop dat bedrijven hun wettelijke verplichtingen krachtens het Europese en 

nationale recht moeten nakomen, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan de 

voorlichting en raadpleging van de werknemers en de mogelijkheid om door de sociale 

partners voorgestelde alternatieven te bestuderen; 

7. dringt erop aan dat de bedrijfsleiding van Caterpillar terdege rekening houdt met de 

alternatieven die door de werknemers in het kader van de Renault-procedure zullen 

worden voorgesteld; 

8. herinnert eraan dat de bedrijfsleiding van Caterpillar in 2013 al een herstructurering in 

de fabriek van Gosselies heeft doorgevoerd, waarbij meer dan 1 600 werknemers hun 

baan verloren, terwijl van het personeel dat kon aanblijven ongeziene inspanningen 

werden gevraagd om de site op lange termijn draaiende te houden; 

9. verzoekt de lidstaten en de Commissie om een competitieve eenheidsmarkt te 

realiseren, die in staat is particuliere investeringen aan te trekken en te behouden, sterke 

Europese waardeketens te handhaven en werkgelegenheid te creëren; 

10. vraagt de wetgevers een gunstig klimaat te scheppen waarin de Europese industrie voor 
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bouwmaterieel kan slagen door een aanhoudende interne vraag in de bouw en 

infrastructuursector en een verbetering van het concurrentievermogen van onze 

industrie op de wereldmarkt; 

11. herinnert eraan dat het de verantwoordelijkheid van de beleidsmakers is om de 

doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken en van Europa de meest 

concurrerende regio in de wereld te maken en slimme, duurzame en inclusieve groei te 

bevorderen; 

12. verzoekt de Commissie en de Europese Investeringsbank om hun inspanningen met 

name te richten op de regio's die het zwaarst getroffen zijn door de-industrialisering en 

de steunverlening voor projecten in deze regio's te bespoedigen; 

13. vraagt de Commissie een echte Europese langetermijnstrategie uit te werken om de 

doelstelling dat de industrie zou instaan voor 20 % van het bruto binnenlands product, 

zoals die in de Europa 2020-strategie was vastgelegd, te verwezenlijken; 

14. wijst erop dat het streefcijfer van 20 % voor de herindustrialisering hand in hand moet 

gaan met onze klimaat- en energiedoelstellingen, en dat de bepalingen betreffende 

koolstoflekkage zo moeten worden opgesteld dat energie-intensieve bedrijven niet 

worden gedwongen om Europa te verlaten en dat nieuwe investeringen binnen de EU 

blijven; 

15. verzoekt de Commissie om onverwijld alle beschikbare instrumenten, met name het 

Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, in 

te zetten om de ontslagen werknemers van Caterpillar Gosselies en Alstom en al hun 

onderaannemers zo spoedig mogelijk opnieuw in de arbeidsmarkt te integreren en hun 

passende steun te geven om indien nodig nieuwe vaardigheden te verwerven; 

16. verwelkomt de taskforce die de Commissie heeft opgericht als contactpunt tussen de 

Belgische autoriteiten en de Commissie; 

17. verzoekt de nationale diensten voor arbeidsvoorziening hun samenwerking op nationaal 

en internationaal niveau te intensiveren om de informatiekanalen te verbeteren en het 

werkaanbod beter af te stemmen op de vraag; 

18. dringt erop aan de arbeidsmobiliteit in Europa te vergroten door de inzetbaarheid van 

werknemers te verbeteren via de grensoverschrijdende erkenning van vaardigheden en 

kwalificaties en de bevordering van de talenkennis; 

19. meent dat de toegang tot financiering in de EU een van de kernproblemen is die 

bedrijven verhindert om op de wereldmarkt te concurreren; verzoekt de Commissie en 

de lidstaten derhalve een betere toegang tot financiering voor EU-bedrijven, met name 

micro-ondernemingen en kmo's te verzekeren, om aldus hun capaciteiten inzake het 

opzetten van projecten te verbeteren en hun betere toegang te verschaffen tot 

adviesdiensten en technische ondersteuning; 

20. meent dat de link tussen onderzoek en industrie van cruciaal belang is om het 

concurrentievermogen van de Europese industrie te stimuleren; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten om een intensivering van de samenwerking tussen onderzoekscentra, 
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universiteiten en bedrijven actief te bevorderen en aan te moedigen, en aldus zowel 

innovatie als economische groei te bevorderen; 

21. dringt erop aan het onderzoeksklimaat te verbeteren door het budget voor O&O&I te 

verhogen, de samenwerking met de industrie te vernauwen en de verschillende 

Europese en nationale financieringsprogramma's beter op elkaar af te stemmen; 

22. verwelkomt het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Verordeningen 

(EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van 

het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van 

technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub; 

23. wijst op de noodzaak van een betere afstemming van de onderwijs- en 

opleidingsprogramma's op de behoeften van de veranderende arbeidsmarkten; vraagt de 

Commissie en de lidstaten derhalve om opleiding en onderwijs op ICT- en STEM-

gebied te stimuleren, met als doel zowel de huidige als de toekomstige 

beroepsbevolking relevante e-vaardigheden bij te brengen; 

24. wijst op de absolute noodzaak van het ontwikkelen van technische vaardigheden, met 

name in de verwerkende industrie, en erkent dat dit door de grote nadruk op 

academische vorming tijdens de laatste jaren ietwat is verwaarloosd; dringt daarom aan 

op de ontwikkeling en uitbreiding van leerlingenstelsels en wijst op de noodzaak om het 

belang van geschoolde technici in het licht te stellen; 

25. verzoekt de Commissie een proactief Europees handelsbeleid te voeren dat in 

overeenstemming is met haar industriële doelstellingen; herinnert aan de noodzaak om 

snel overeenstemming te bereiken over het internationale overheidsopdrachten-

instrument en de herziening van de regelgeving inzake 

handelsbeschermingsinstrumenten; vraagt de Commissie te zorgen voor een 

aanzienlijke verbetering van de markttoegang voor Europese bedrijven; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met de gevolgen die de erkenning van door de overheid 

geëxploiteerde economieën of andere niet-markteconomieën als markteconomie zou 

kunnen hebben op het concurrentievermogen van de Europese industrie; 

26. vraagt de Commissie om met het oog op de verbetering van het concurrentievermogen 

te kiezen voor een aanpak waarbij de aandacht in de eerste plaats uitgaat naar de 

belangrijkste kwesties, en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit ten volle 

te eerbiedigen, teneinde alle vruchten van de eengemaakte markt, de motor achter de 

groei van de EU, te kunnen plukken zonder kosten te maken; 

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de nationale parlementen. 


