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B8-1056/2016 

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 het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de 

artikelen 9, 147, 151, 153, lid 2, 173, 174, 192, 225 en 345, 

– gezien de artikelen 14, 27 en 30 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 

betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen 

lid zijn van de Europese Gemeenschap1, 

– gezien Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende 

bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese 

Gemeenschap zijn2, 

– gezien de beoordeling van de Europese meerwaarde van een maatregel van de Unie 

inzake 'Voorlichting en raadpleging van werknemers, anticipatie op en beheer van 

herstructureringsprocessen', die is verricht door de afdeling Europese Meerwaarde van 

het Parlement en op 19 november 2012 is doorgestuurd naar de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken, 

– gezien het eindrapport "Omgaan met verandering" van de Groep op hoog niveau inzake 

de economische en sociale gevolgen van industriële verandering, die werd opgezet door 

de werkgelegenheidstop van Luxemburg in november 1997, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende 

het statuut van de Europese vennootschap (SE)3, 

– gezien Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van 

de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag4, 

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep5, 

– gezien Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge 

aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van 

de werknemers bĳ de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 

                                                 
1 PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51. 
2 PB L 188 van 18.7.2009, blz. 93. 
3 PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1. 
4 PB L 225 van 12.8.1998, blz. 16. 
5 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16. 
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ondernemingen of vestigingen1, 

– gezien Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het 

statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers2, 

– gezien Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 

tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van 

de werknemers in de Europese Gemeenschap3, 

– gezien Richtlĳn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut 

van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de 

werknemers4, 

– gezien Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 

betreffende het openbaar overnamebod5, 

– gezien Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen6, 

– gezien Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 

inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in 

ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en 

raadpleging van de werknemers7, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 31 maart 2005 over "Herstructureringen 

en werkgelegenheid - Anticiperen op en begeleiden van herstructureringen met het oog 

op de ontwikkeling van de werkgelegenheid: de rol van de Europese Unie" 

(COM(2005)0120), en het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 

14 december 2005, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 februari 2005 over de sociale agenda 

(COM(2005)0033), 

– gezien Besluit 2010/707/EU van de Raad van 21 oktober 2010 betreffende de 

richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten8, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2010 getiteld "Een 

geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering – Concurrentievermogen en 

duurzaamheid centraal stellen" (COM(2010)0614), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 (corrigendum 

gepubliceerd op 11 november 2010) "Naar een Single Market Act" (COM(2010)0608), 

                                                 
1 PB L 82 van 22.3.2001, blz. 16. 
2 PB L 294 van 10.11.2001, blz. 22. 
3 PB L 80 van 23.3.2002, blz. 29. 
4 PB L 207 van 18.8.2003, blz. 25. 
5 PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12. 
6 PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1. 
7 PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28. 
8 PB L 308 van 24.11.2010, blz. 46. 
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– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 getiteld "Een agenda 

voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 

werkgelegenheid" (COM(2010)0682), 

– gezien het groenboek van de Commissie over "Herstructurering en anticipatie op 

veranderingen: uit de recente ervaring te trekken lessen" (COM(2012)0007), 

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over de tussentijdse evaluatie van de 

Europese strategie 2007-2012 voor de gezondheid en veiligheid op het werk1, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 april 2012 getiteld "Naar een banenrijk 

herstel" (COM(2012)0173), 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2005 over de sociale agenda voor de periode 2006-

20102, 

– gezien het initiatiefadvies van 2 april 2012 van het Europees Economisch en Sociaal 

Comité inzake coöperaties en herstructurering, 

– gezien zijn resolutie van 10 mei 2007 over strengere wetgeving op het gebied van 

informatie en raadpleging van de werknemers3, 

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 

globalisering4, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 september 2011 getiteld "Stappenplan 

voor efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" (COM(2011)0571), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart naar 

een concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112), 

– gezien de resultaten van het onderzoek en de enquêtes van de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 getiteld "Een sterkere 

Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" 

(COM(2012)0582), 

– gezien Verordening (EU) nr. 1309/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 

(2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1927/20065, 

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie 

betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van 

                                                 
1 PB C 168E van 14.6.2013, blz. 102. 
2 PB C 117E van 18.5.2006, blz. 256. 
3 PB C 76E van 27.3.2008, blz. 138. 
4 PB C 199E van 7.7.2012, blz. 131. 
5 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 855. 
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herstructurering1, 

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2014 getiteld "De benutting van het 

werkgelegenheidspotentieel van groene groei", 

– gezien zijn resolutie van 17 december 2014 over de situatie in de EU-staalindustrie: 

bescherming van werknemers en bedrijfstakken2, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 18 april 2012 getiteld 

"De benutting van het werkgelegenheidspotentieel van groene groei" 

(SWD(2012)0092), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 met als titel "Een sterkere 

Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" 

(COM(2012)0582), en de doelstelling van 20% herindustrialisering, 

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2016 over het concurrentievermogen van de Europese 

spoorwegindustrie3, 

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

A. overwegende dat de Europese industrie een essentiële rol heeft gespeeld in de 

geschiedenis van de Europese integratie en een pijler is voor het creëren van nieuwe 

waarde en het ontstaan van nieuwe industrietakken in Europa; 

B. overwegende dat de spoorwegindustrie de ruggengraat is van de Europese 

industrialisering, met meer dan 175 jaar geschiedenis; overwegende dat het jaarlijkse 

groeipercentage van de toegankelijke markten voor de spoorwegindustrie tot 2019 

wordt geschat op 2,8%; 

C. overwegende dat de maakindustrie goed is voor 65% van de O&O-uitgaven van 

bedrijven, en dat de versterking van onze industriële basis van essentieel belang is om 

de expertise en knowhow in de EU te houden; 

D. overwegende dat de Europese spoorwegindustrie in de gehele EU rechtstreeks werk 

biedt aan 400.000 mensen, van wie velen werkzaam zijn in het MKB; 

E. overwegende dat een sterke en innovatieve Europese spoorwegindustrie essentieel is 

voor een overschakeling naar spoorwegvervoer, wat nodig is om de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU te halen, 

F. overwegende dat de Alstom-vestiging in Belfort een hoge toegevoegde waarde heeft en 

erkende expertise op het gebied van aandrijving; 

G. overwegende dat digitale ontwikkeling, een prioriteit van het plan-Juncker, een sterke 

industriële basis behoeft; 

                                                 
1 PB C 440 van 30.12.2015, blz. 23. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0104. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0280. 
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H. overwegende dat deze cruciale en strategische EU-industrie kampt met sterke 

concurrentie van derde landen, die goedkopere producten naar de Europese markt 

exporteren door op alle continenten een agressief en snel expanderend beleid te voeren, 

vaak met politieke en financiële steun van hun regeringen; 

I. overwegende dat het voor de Europese industrie een race tegen de klok is om haar 

concurrentiepositie te heroveren en haar capaciteit om in Europa te investeren, en dat zij 

ook kampt met sociale en milieuproblemen die moeten worden opgelost, terwijl zij qua 

sociale en milieuverantwoordelijkheid een mondiale referentie blijft; 

J. overwegende dat een ambitieus innovatiebeleid, dat de productie van kwalitatief 

hoogwaardige, innovatieve, energie-efficiënte producten stimuleert en dat nieuwe 

productieprocessen bevordert, de EU in staat zal stellen zich te handhaven op een steeds 

concurrerender wereldmarkt; 

K. overwegend dat het uitblijven van Europese coördinatie op fiscaal en handelsgebied 

grote bedrijven in staat stelt wettelijke structuren op te tuigen waardoor zij belasting 

kunnen ontwijken door materiële en immateriële activa of diensten tussen bedrijven 

heen en weer te schuiven tegen inadequate prijzen; 

L. overwegende dat het tegenwoordig absoluut noodzakelijk is dat de beleidsmaatregelen 

die de Europese Unie heeft afgekondigd consistent zijn om een modern industriebeleid 

te definiëren; overwegende dat dit voornamelijk kan worden verklaard door de situaties 

in de Caterpillar- en Alstom-vestigingen; 

M. overwegende dat het besluit van de raad van bestuur van Alstom om aan te kondigen dat 

zijn treinproductieactiviteit (400 banen) zal worden verplaatst van de Belfort-vestiging 

naar de Reichenhoffen-vestiging, er in feite op neer zal komen dat die eerste vestiging 

zal worden opgeheven (omdat de resterende activiteit voortzetting niet zou 

rechtvaardigen); 

N. overwegende dat General Electric afgelopen januari al vreesde 6.500 banen te moeten 

schrappen in de Europese divisies van het voormalige Alstom, en dat het bedrijf zelfs in 

de Sesto San Giovanni-vestiging in Italië 236 ontslagen had gepland (van de 400 

werknemers die er werken), vanwege de beëindiging van de productie en de sterke 

inkrimping van de dienstverlening; overwegende dat het bedrijf zich volstrekt 

onverschillig getoond heeft voor de verzoeken van de Italiaanse regering, regio en 

gemeente, met zijn bevestiging van de aankondiging om 99 mensen te ontslaan in de 

Sesto San Giovanni-vestiging en, bovendien met de mededeling dat werknemers werden 

gestimuleerd om vrijwillig met pensioen te gaan of zich over te laten plaatsen naar 

andere fabrieken in Apulië en Campania; 

O. overwegende dat de Caterpillar holding op 2 september 2016 een wereldwijd 

herstructureringsplan heeft aangekondigd, dat ook de Gosselies-vestiging omvat, die 

haar deuren moet sluiten, wat leidt tot 2.500 directe ontslagen en de werkgelegenheid 

van 4.000 onderaannemers in gevaar brengt; 

P. overwegende dat Caterpillar Belgium SA al op 28 februari 2013 werd onderworpen aan 

een herstructureringsplan dat erop gericht was 1.400 te ontslaan, van wie 85% in 

aanmerking kwamen voor vervroegde uittreding; overwegende dat zou blijken dat, drie 
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jaar later, ongeveer de helft van de werknemers die niet in aanmerking kwamen voor 

vervroegde uittreding een vaste baan heeft kunnen vinden maar met minder gunstige 

arbeidsvoorwaarden; 

Q. overwegende dat uit de wettelijke structuur van Caterpillar in Europa blijkt dat er sprake 

is geweest van fiscale manipulatie met het oog op belastingontduiking; overwegende dat 

Caterpillar Belgium SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, een 

dochteronderneming is van Caterpillar Overseas SARL, die gevestigd is in Genève, en, 

volgens een dienstenovereenkomst, daaraan de dienst verleent van het verwerken van 

ruwe grondstoffen tot afgewerkte goederen, waardoor de waarde die de Belgische 

werknemers toevoegen niet wordt meegerekend in België en de Belgische vestiging 

onder het directe management van de holding in Zwitserland valt, waar de Belgische 

werknemers niet zijn vertegenwoordigd; 

R. overwegende dat deze constructie niet alleen Caterpillar betreft en in geen geval 

gunstige gevolgen kan hebben voor de EU; overwegende dat het derhalve van essentieel 

belang is dat de EU deze wettelijke constructies ter discussie stelt door een onderzoek in 

te stellen dat gericht is op bestudering van de wettelijke structuren die zijn opgezet door 

de Caterpillar holding, maar vooral op het analyseren van de transacties tussen 

Caterpillar Overseas SARL en de verschillende dochterondernemingen op het 

grondgebied van de EU om te kunnen bepalen of de kosten die hiermee gemoeid zijn 

adequaat zijn en niet een manier om belasting te ontduiken; 

S. overwegende dat de handel in bouwmachines in de EU in de afgelopen jaren ernstig is 

verstoord in verband met achterblijvende overheids- en particuliere investeringen maar 

ook door de stijgende productiekosten ten gevolge van de stijgende grondstoffenprijzen; 

overwegende dat de productie van bouwmachines in Europa van 2007 tot 2014 met 

45,1 % is ingestort wat geleid heeft tot een enorm verlies van marktaandeel voor 

Europese producenten, om te beginnen met een verlies aan werkgelegenheid in de 

sector; 

T. overwegende dat eerlijke handel in industriële producten alleen kan werken als de 

fundamentele rechten van werknemers en de milieunormen worden geëerbiedigd; 

overwegende dat investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie een sterke 

aanjager zijn van investeringen in industriële producten die een positieve spiraal teweeg 

kunnen brengen; 

U. overwegende dat innovatie van de productie in alle stadia van de industriële 

economische cyclus een positief effect heeft op de werkgelegenheid; overwegende dat 

betrokkenheid van werknemers bij innovatieve maatregelen en bij de ontwikkeling van 

strategieën de beste garantie is voor economisch succes; 

V. overwegende dat er bij Alstom en Caterpillar onvoldoende rekening is gehouden met de 

expertise van de werknemers; overwegende dat de eenheid en de solidariteit die door 

alle vakbonden zijn betuigd opmerkelijk zijn geweest, met name van de werknemers in 

Reichenhoffen met hun collega's in Belfort en van de Caterpillar-werknemers van de 

vestiging in Grenoble, die de toegangspoort van de vestiging hebben geblokkeerd nadat 

het bedrijf de sluiting had aangekondigd en die ook aanwezig waren bij een 

demonstratie op 16 september jl. om te laten zien dat ze hun Belgische collega's 

steunen; 
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W. overwegende dat sommige bedrijven, desondanks, strategieën hebben ontwikkeld op 

basis van financieel gewin op de korte termijn, in plaats van op innovatie, investeringen 

in onderzoek en ontwikkeling, banen en het op peil houden van vaardigheden; 

overwegende dat in 2015 70 % van de bedrijfswinst is uitgekeerd als dividend wat de 

financiarisering van de economie versterkt in plaats van de investeringen in 

productiecapaciteit, onderzoek en ontwikkeling te versterken; 

X. overwegende dat volgens het management, het besluit om de Caterpillar-vestiging te 

sluiten noodzakelijk was voor de concurrentiepositie van de fabriek; overwegende dat 

vakbonden zich hevig hebben verzet tegen de sluiting; overwegende dat de regering en 

de vakbonden de argumenten betreffende de concurrentiepositie van de fabriek hebben 

aangevochten en overwegende hun bezorgdheid dat deze ontslagen de eerste stap 

zouden zijn naar volledige sluiting van de fabriek; 

Y. overwegende dat de Caterpillar-fabriek in Gosselies winstgevend is geweest; 

overwegende dat de producten van de fabriek door de verlaging van de productiekosten 

aantrekkelijker zijn geworden dan de producten die van buiten de EU komen; 

overwegende dat de holding echter heeft besloten de fabriek te sluiten en de productie te 

verplaatsen naar andere fabrieken in Azië en Latijns-Amerika; overwegende dat dit 

aantoont dat het besluit om de werknemers te ontslaan alleen is ingegeven om het 

winstaandeel te vergroten en niet om reële economische redenen en dat de EU deze 

ongeoorloofde praktijken moet bestrijden; 

Z. overwegende dat vertegenwoordigers van het bedrijf de geplande sluiting hebben 

toegeschreven aan de buitensporige omvang van het productieterrein in Gosselies, dat 

hogere kosten met zich mee zou brengen en dat elders tegen lagere kosten zou kunnen 

worden geproduceerd; overwegende dat de vakbonden het management van Caterpillar 

hebben gekritiseerd omdat het de belangen van de aandeelhouders boven die van hun 

werknemers stelt; overwegende dat het erop lijkt dat bijna alle banen zullen worden 

geschrapt in de periode tussen april en juli 2017; 

Aa. overwegende dat het EGF een Europees instrument is dat directe steun aan werknemers 

geeft die hun baan hebben verloren ten gevolge van de veranderingen in de 

handelspatronen en de globalisering; overwegende dat het EGF verschillende malen is 

gemobiliseerd om werknemers in Europa te helpen die zijn ontslagen door Caterpillar of 

zijn dochterondernemingen; 

Ab. overwegende dat, gezien het belang en de Europese dimensie van deze zaak, de 

Commissie heeft besloten een taskforce op te zetten waarin de bevoegde diensten 

worden samengevoegd om als gesprekspartner te fungeren in het proces van de sluiting 

van Caterpillar; 

Ac. overwegende dat de Caterpillar-vestiging in Gosselies wordt opgeheven ten behoeve 

van derde landen die niet dezelfde normen hanteren op het gebied van sociale en 

milieubescherming dan die gelden voor de Europese industrie, waardoor er sprake is 

van oneerlijke concurrentie; 

Ad. overwegende dat Alstom als argument aanvoert dat de orders voor zijn Franse 

vestigingen tot 2018 met 30 % zijn gedaald, maar dat voor de Belfort-vestiging de 

orders pas afnemen vanaf 2018 en dat de laatste order zal worden geleverd in 2021; 
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overwegende dat de Alstom-vestiging in Belfort levensvatbaar is en dat er nieuwe 

oplossingen kunnen worden gevonden, en dat er rekening moet worden gehouden met 

de industriële know how en het geschoolde personeel bij de evaluatie van de 

levensvatbaarheid van de productie van het bedrijf als geheel; 

Ae. overwegende dat het bezorgd is over het verlies aan know how en vaardigheden van de 

werknemers van de Belfort-vestiging van de Alstom, waardoor het moeilijker zou 

kunnen worden om de economische activiteit van de vestiging te hervatten bij een beter 

gevuld orderboek; benadrukt dat het Europese treinenpark (met name van 

hogesnelheidstreinen) veroudert en dat veel landen het op korte termijn zullen moeten 

vernieuwen, en dat Europa derhalve de industriële capaciteit moet handhaven om in die 

behoeften te voorzien, zonder afhankelijk te zijn van producenten in derde landen, en 

dat de Alstom-vestiging daarvoor in aanmerking zou komen; 

Af. overwegende dat de ernstige crisis van de Europese industrie de EU alleen maar nog 

afhankelijker maakt van invoer uit derde landen, dat er industriële know how verloren 

gaat en dat er minder wordt geïnvesteerd wat directe gevolgen heeft voor miljoenen 

banen; overwegende dat fabriekssluitingen vaak leiden tot een onomkeerbaar verlies 

van technologie, industriële kennis en vaardigheden van industriearbeiders; 

Ag. overwegende dat de industrie een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de 

economie als geheel, zowel qua technologieën als voor de oplossing van 

voorzieningsproblemen; 

1. is ervan overtuigd dat de Europese industrie moet worden gezien als een strategische 

troef voor het concurrentievermogen van de EU; herhaalt dat alleen een sterke industrie 

de EU in staat zal stellen de verschillende toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, 

met name de eerbiediging en naleving van de COP15-afspraken; 

2. herinnert eraan dat de economische crisis in Europa heeft aangetoond dat industrieën 

die het meest investeren het weerbaarst zijn en benadrukt in dit verband de negatieve 

impact van het bezuinigingsbeleid op overheidsinvesteringen en op de binnenlandse 

consumptie, die de groei zouden moeten stimuleren; 

3. benadrukt dat de Europese industrie bloot staat aan wereldwijde concurrentie en 

moedigt de Commissie derhalve dringend aan deze wereldmarkt als referentie te nemen 

bij het definiëren van geografische markten in haar analyse en vergelijkingen met 

betrekking tot mededingingsrecht, en haar analyse niet te beperken tot de interne markt, 

zodat Europese industrieën O&O-partnerschappen kunnen aangaan of strategische 

allianties; 

4. eist herziening van het mededingingsbeleid en de staatssteunregels om 

overheidsingrijpen te faciliteren voor het behoud van de sociale en regionale cohesie; 

verzoekt om een effectbeoordeling van de ontwikkeling van de productiecapaciteit, met 

name met betrekking tot fabrieken en banen, alvorens er door DG Mededinging een 

besluit wordt genomen; 

5. verzoekt de Commissie een prospectieve studie te verrichten voor de komende 15 jaar 

(tot 2030) naar de ontwikkeling van de spoorwegindustrie in Europa met verschillende 

scenario's met betrekking tot de milieudoelstellingen van de EU-lidstaten; verzoekt de 
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Commissie een aanvullende studie te verrichten naar de impact van de verschillende 

scenario's op de werkgelegenheid, beroepen en vaardigheden; benadrukt dat de 

Commissie snel gevolg moet geven aan de aanbevelingen in de resolutie van het 

Parlement over de spoorwegindustrie van de EU om werkgelegenheid en groei veilig te 

stellen; wijst erop dat dit moet worden gefaciliteerd door een permanente dialoog met 

de belanghebbenden en alle hoofdstukken van de resolutie moet omvatten; 

6. dringt er bij de Raad op aan de modernisering van de handelsbeschermingsinstrumenten 

snel goed te keuren, om eindelijk op passende wijze te kunnen reageren op oneerlijke 

praktijken van derde landen, en de EU-industrie te beschermen tegen dumping op de 

Europese markt, zodat eerlijke concurrentie voor iedereen is gewaarborgd; 

7. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat het EU-handelsbeleid meer 

consistentie vertoont met het industriebeleid, zodat er in het handelsbeleid rekening mee 

wordt gehouden dat de werkgelegenheid in de Europese industrie moet worden 

veiliggesteld en er geen nieuwe productieverplaatsingen plaatsvinden en verdere de-

industrialisering; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat handelsovereenkomsten 

specifieke bepalingen bevatten die de markttoegang voor Europese industrie verbeteren; 

verzoekt de Commissie om te zorgen voor een gelijk speelveld voor marktdeelnemers 

binnen en buiten Europa; 

8. dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de EU-verordeningen inzake 

overheidsaanbestedingen worden geëerbiedigd, met name de verordeningen inzake 

nationale preferentie, abnormaal lage offertes of oneerlijke concurrentie; herinnert er 

tevens aan dat offertes waarbij meer dan 50 % van de waarde wordt gecreëerd buiten de 

EU op grond van EU-bepalingen mogen worden afgewezen; 

9. spoort de Commissie aan samen te werken met de verschillende industriële sectoren om 

ervoor te zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen en met name van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO) om O&O-projecten op regionaal niveau te ondersteunen; 

10. is verheugd over het initiatief van enkele lokale autoriteiten, in samenwerking met 

sociale partners, om enkele proefprojecten te steunen voor werknemers en bedrijven die 

getroffen zijn door de economische crisis, om beroepsloopbanen veilig te stellen door 

beroepsopleidingen en acties, in plaats van gedeeltelijke werkloosheid; 

11. is er vast van overtuigd dat de bescherming van werknemers in het kader van de 

tenuitvoerlegging van de industriële strategie van de Unie moet worden verhoogd door 

een wetgevingspakket betreffende de voorlichting en raadpleging van werknemers, 

waardoor de regeling voor collectief ontslag wordt versterkt en er wordt geanticipeerd 

op de negatieve effecten van de globalisering; 

12. benadrukt de erkende expertise van werknemersvertegenwoordigers in het maken van 

strategische keuzes en besluitvorming in bedrijven; is voor de oprichting van lokale 

voorlichtings- en bemiddelingscomité's om industriële risico's te voorkomen, met 

deelname van alle belanghebbenden die een controlerende of waarschuwende 

bevoegdheid hebben; 

13. dringt aan op de oprichting, bij wijze van proef, van een lokaal voorlichtings- en 
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bemiddelingscomité voor de Alstom-vestiging, om industriële risico's te voorkomen, 

bestaande uit belanghebbenden met de bevoegdheid om die risico's te controleren en te 

analyseren, om de toekomst van de Alstom-vestiging te bestuderen en voorstellen te 

doen voor de activiteit na 2018; 

14. benadrukt dat bij herstructureringen de onmiddellijke en duidelijk merkbare gevolgen 

voor de werkgelegenheid de meeste aandacht krijgen, terwijl de nadelige gevolgen voor 

de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van de werknemers onvoldoende worden 

herkend en aangepakt; 

15. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk na raadpleging van de sociale partners een 

voorstel in te dienen voor een rechtshandeling inzake de voorlichting en raadpleging 

van werknemers, de anticipatie op en het beheer van herstructurering, gevolg gevend 

aan de gedetailleerde aanbevelingen die zijn uiteengezet in de resolutie van het 

Parlement van 15 januari 2013 over voorlichting en raadpleging van werknemers, 

anticipatie en beheer van herstructurering (2012/2061(INL)); 

16. merkt op dat de impact van de herstructureringsbesluiten van grote Europese bedrijven 

veel verder reikt dan het bedrijf zelf, en het gehele economische weefsel aantast, 

inclusief de toeleveranciers, en de toekomst van hele industrietakken ondermijnt; 

17. is ernstig bezorgd dat bepaalde industriële vestigingen aan hun lot worden overgelaten, 

zonder dat er aan economische herschikking wordt gedaan, en dringt erop aan dat er 

manieren moeten worden ontwikkeld om weer bezit te nemen van vestigingen en de 

overheidsautoriteiten daarbij te helpen; 

18. dringt erop aan de toeleveranciers te betrekken in de onderhandelingsfase die van start 

gaat wanneer een plan voor collectief ontslag in een groot bedrijf wordt aangekondigd; 

19. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk, na raadpleging van de sociale partners, 

een herzien voorstel in te dienen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 

van de lidstaten inzake collectief ontslag (Richtlijn 98/9/EG van de Raad), dat de 

volgende beginselen moet bevatten: 

– garanderen dat alle werknemers die de gevolgen ondervinden van de herstructurering en 

die werkzaam zijn in hetzelfde bedrijf, maar in verschillende vestigingen, de procedure 

voor collectief ontslag gezamenlijk kunnen volgen, 

– alle toeleveranciers van het bedrijf betrekken bij de procedure voor collectief ontslag, 

zodat zij met het bedrijf kunnen onderhandelen over compensatie voor de schade die het 

gevolg is van de beëindiging van hun activiteiten, inclusief de impact op de 

werkgelegenheid van werknemers van toeleveranciers, 

– een vertegenwoordiger benoemen met beslissingsbevoegdheid voor de 

onderhandelingen gedurende de procedure voor collectief ontslag, 

– een sanctieregeling invoeren voor bedrijven die herstructureringsprocedures doorvoeren 

die oneerlijk zijn en zonder gegronde reden (beursgedreven ontslagen), o.a. door 

dergelijke bedrijven de toegang tot de interne markt te ontzeggen en tot Europese 

financieringsprogramma's en/of hen ertoe te verplichten alle overheidssteun die ze 
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hebben ontvangen in de jaren vóór het collectieve ontslag terug te betalen; 

20. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk, na raadpleging van de sociale partners, 

een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen naar het model van de Florange Wet, 

maar dan op Europees niveau, om een bedrijf, in geval van sluiting, te verzoeken een 

specifieke voorlichtingsprocedure met de ondernemingsraad te starten, met het oogmerk 

een koper te vinden of de verkoop van de vestiging te organiseren; 

21. is van mening dat bedrijven die willen profiteren van de kansen die worden geboden 

door het Europees vennootschapsrecht, tegelijkertijd de gedeelde Europese waarden 

moeten onderschrijven; dringt er derhalve op aan dat de Commissie een voorstel voor 

een richtlijn indient om een nieuwe en geïntegreerde structuur in te voeren voor de 

betrokkenheid van werknemers bij Europese bedrijfsvormen, waarin strenge normen 

moeten worden vastgesteld op het gebied van voorlichting en raadpleging en ambitieuze 

minimumnormen inzake werknemersvertegenwoordiging op bestuursniveau; benadrukt 

dat dit nieuwe kader de enige referentie moet worden op het gebied van voorlichting, 

raadpleging en vertegenwoordiging op bestuursniveau voor alle Europese 

bedrijfsvormen (o.a. de Europese vennootschap (SE), de Europese coöperatieve 

vennootschap (SCE), het nieuwe statuut voor het MKB) en dat het verplicht moet 

worden gesteld om een systeem in te voeren van werknemersvertegenwoordiging in de 

raad van bestuur (voor eenlagige organisaties) of de raad van toezicht (voor tweelagige 

organisaties); 

22. betreurt dat Caterpillar, één dag na de aankondiging van zijn herstructureringsplannen, 

de leden van de bijzondere commissie van de Europese ondernemingsraad in de 

Gosselies-vestiging in België op de hoogte heeft gesteld door het officiële 

perscommuniqué tijdens een videoconferentie voor te lezen; benadrukt dat de 

Caterpillar-zaak eens te meer aantoont dat de EU-wetgeving niet wordt geëerbiedigd 

door bepaalde bedrijven, die de Europese ondernemingsraad niet vooraf op de hoogte 

stellen en raadplegen alvorens zij herstructureringsplannen aankondigen, inclusief 

massaontslagen in België, het VK en Noord-Ierland; is van mening dat deze korte 

verklaring een duidelijke overtreding was van de Europese richtlijn, waarin wordt 

bepaald dat Europese ondernemingsraden (EOR's) op de hoogte moeten worden gesteld 

en moeten worden geraadpleegd vóór veranderingen worden doorgevoerd en niet erna: 

eist derhalve dat de Commissie een voorstel voor herziening van de EOR-richtlijn 

indient, waardoor een recht op opschorting van herstructureringsplannen en 

fabriekssluitingen wordt ingevoerd totdat er een degelijke raadplegingsprocedure, naar 

Europees recht, is doorlopen, waardoor werknemers een eerlijke kans krijgen het 

besluitvormingsproces in het bedrijf te beïnvloeden; 

23. merkt op dat, ondanks Caterpillars met de mond beleden duurzaamheid, én 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, er een gebrek is aan maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) in de wijze waarop het bedrijf zijn 

herstructureringsbesluiten, die gevolgen hebben voor duizenden werknemers en hun 

rechten schenden, naar buiten brengt; benadrukt dat de eerste overweging van MVO 

moet zijn de kwaliteit van de industriële betrekkingen binnen een bedrijf, inclusief de 

wijze waarop sociale partners met elkaar samenwerken, met name om de sociale 

dialoog te verbeteren, te anticiperen op en om te gaan met verandering en 

herstructurering, de mensenrechten van werknemers te eerbiedigen, inclusief het recht 
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om vakbonden op te richten of zich hierbij aan te sluiten, om te onderhandelen en te 

staken, de werknemersparticipatie te bevorderen door 'werkelijke' raadplegings- en 

voorlichtingsprocedures, inclusief Europese ondernemersraden en bestuursraden van 

Europese vennootschappen (SE's); dringt er bij de Commissie op aan een voorstel voor 

de harmonisatie van MVO-vereisten in te dienen, inclusief een bindend kader voor 

sociale verslaglegging en voor bedrijven en managers om de verantwoordelijk op zich 

te nemen van de gevolgen van misbruik en misdrijven, en een kader vast te stellen voor 

Europese overeenkomsten over MVO; 

24. merkt op dat het EGF een essentieel EU-instrument is in het tijdperk van globalisering 

om lidstaten te steunen in hun beleid van herscholing van werknemers en om het 

economische weefsel in een regio te herstellen met betrekking tot werknemers die de 

negatieve gevolgen ondervinden van de globalisering of de economische crisis; betreurt 

dat het EGF soms wordt gebruikt als een instrument in de onderhandelingen over 

collectieve ontslagen, waardoor de onderneming minder ingrijpend hoeft te 

interveniëren bij de financiering van maatregelen voor herscholing van werknemers 

en/of bij de compensatie van werknemers; dringt erop aan dat er geen rekening mag 

worden gehouden met financiële steun van het EGF in het kader van onderhandelingen 

over collectieve ontslagen; verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen tot 

herziening van Verordening 1309/2013 betreffende het EGF waardoor alle 

toeleveranciers die betrokken zijn bij een herstructurering, en dus ook alle NEETS, in 

aanmerking kunnen komen voor EGF-acties, maar tevens om te garanderen dat, 

wanneer de aanvraag van een lidstaat is ingediend in een specifieke NUTS 2-regio, het 

medefinancieringspercentage wordt verlaagd naar 20%; 

25. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan studies uit voeren naar de impact van 

handelsonderhandelingen voor landen/regio's buiten de EU; 

26. benadrukt dat deze studies moeten worden uitgevoerd op basis van een regionale, 

sectorspecifieke benadering, maar dat ze ook moeten bijdragen tot een beter begrip van 

de positieve en negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en voor Europese 

industrieën die profiteren van deze overeenkomsten; 

27. blijft erbij dat de EU moet anticiperen op de negatieve impact van 

vrijhandelsovereenkomsten voor de werkgelegenheid en voor de EU-industrie en dat er 

Europese fondsen moeten worden aangewend om middelen toe te wijzen aan de 

regio's/sectoren die de negatieve gevolgen ondervinden van de overeenkomsten; is van 

mening dat deze bevoegdheid zou kunnen worden verleend aan het EFG in ruil voor een 

verhoging van de middelen die er nu aan worden toegewezen, en dat het EFRO, het ESF 

en het EFG hiervoor bevoegd zouden kunnen zijn; 

28. dringt er bij de Commissie op aan het Parlement op de hoogte te houden van haar 

strategie voor de belangrijkste industriële sectoren in Europa, met name de 

spoorwegsector en de machinebouwsector, om een gunstiger marktklimaat te scheppen, 

en van wat het van plan is om te doen om de werkgelegenheid, know how en 

investeringen in Europa te houden; 

29. dringt er bij de Commissie op aan een coherente strategie te ontwikkelen met betrekking 

tot het industriële beleid van herindustrialisering, dat geen dode letter mag blijven, wil 

het consistent blijven met onze doelstellingen; 
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30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande gedetailleerde aanbevelingen te 

doen toekomen aan de Commissie en de Raad. 


