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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn werknemers van de onderneming IRC in Pescara, die zich bezighoudt met 
onderzoek. Na een overeenkomst met de Italiaanse eigenaars wordt de vestiging verkocht en 
opgenomen in de multinational Procter & Gamble.

De multinational in kwestie heeft om financiële redenen besloten de vestiging naar Azië te 
verplaatsen en derhalve de centrale vestiging in Pescara te sluiten.

De werknemers maken bezwaar tegen „ongebreidelde” verplaatsingen van Europese 
productie- en onderzoeksactiviteiten naar Aziatische landen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012; De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De Commissie heeft geen bevoegdheid om in te grijpen in besluiten die bedrijven nemen met 
betrekking tot het verhuizen van activiteiten. Zij dringt er echter bij bedrijven op aan de goede 
praktijken met betrekking tot anticipatie op en maatschappelijk verantwoord beheer van 
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herstructureringsactiviteiten, zoals beschreven in haar Mededeling van 13 december 2013 
getiteld „EU-kwaliteitskader voor anticipatie op veranderingen en herstructurering”, te 
volgen1.  

Daarnaast brengt de Commissie in herinnering dat kwesties met betrekking tot 
herstructurering en bijbehorende collectieve ontslagen wel onder het communautair recht 
kunnen vallen, met name de richtlijnen betreffende informatie en raadpleging van 
werknemers 2 en inzake collectief ontslag3. Deze laatste richtlijn (Richtlijn 98/59/EG) 
voorziet in de tijdige voorlichting en raadpleging van de vertegenwoordigers van de 
werknemers, in ieder geval voordat de werkgever het besluit neemt om over te gaan tot 
collectief ontslag. De raadpleging heeft betrekking op de mogelijkheden om ontslag te 
voorkomen of om de omvang ervan te verminderen alsook op de mogelijkheid de gevolgen 
ervan te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen, meer bepaald om 
bij te dragen tot herplaatsing of omscholing van de ontslagen werknemers. De eerst genoemde 
richtlijn (Richtlijn 2002/14/EG) verleent alle werknemers van ondernemingen met meer dan 
vijftig mensen in dienst, het recht om via hun vertegenwoordigers systematisch te worden 
geïnformeerd en geraadpleegd inzake aangelegenheden die hun baan en hun toekomstige 
arbeidsvooruitzichten betreffen. In het bijzonder moet de directie de 
werknemersvertegenwoordigers informeren en raadplegen inzake: (i) de recente en de 
waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie; (ii) de stand van 
zaken en de waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onderneming, 
alsmede eventuele bedreigingen van de werkgelegenheid of geplande anticiperende 
maatregelen tegen een dergelijke dreiging; en (iii) alle beslissingen die ingrijpende 
veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen. 

Het staat aan de bevoegde nationale autoriteiten, met inbegrip van de rechtbanken, om ervoor 
te zorgen dat de nationale wetgeving tot omzetting van deze richtlijnen correct en efficiënt 
wordt toegepast door de betrokken werkgever, met inachtneming van de bijzonderheden van
elke zaak. 

De verhuizing door multinationals van activiteiten van het ene naar het andere land is een 
belangrijk vraagstuk geworden binnen de industriële betrekkingen in heel Europa, met name 
in West-Europese landen die de afgelopen jaren een aantal geruchtmakende gevallen van 
buitenlandse verhuizingen hebben meegemaakt. Verhuizing van activiteiten (ook wel 
„offshoring” of „productieverplaatsing” genoemd) vormt een van de meest concrete en 
potentieel zichtbare aspecten van internationalisering of globalisering van de economie en 
omvat tegelijkertijd doorgaans een herstructurering en vaak een vermindering van de 
personeelsbezetting in de landen waar de te verhuizen activiteiten voorheen werden verricht.

Wat betreft financiële steun: het Horizon 2020-programma biedt via de pijler van industrieel 
leiderschap bijna 80 miljard euro voor onderzoek en innovatie. Middels het meerjarig 
financieel kader 2014-2020 is eveneens ten minste 100 miljard euro uit de Europese structuur-
en investeringsfondsen (ESI-fondsen) beschikbaar voor regio's om overeenkomstig hun 
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strategieën voor slimme specialisatie steun te financieren voor de industrie en kmo's. De 
Commissie zou de desbetreffende autoriteiten en belanghebbenden willen voorstellen om na 
te gaan hoe zij zouden kunnen profiteren van de mogelijkheden om hun concurrentiepositie 
verder te ontwikkelen. 

De Commissie zou er tevens op willen wijzen dat werknemers die worden getroffen door een 
herstructurering, in aanmerking kunnen komen voor steun uit het Europees Sociaal Fonds en, 
mits aan de nodige voorwaarden wordt voldaan, uit het Europees fonds voor aanpassing aan 
de globalisering (EGF).

Het EGF heeft jaarlijks bijna 500 miljoen euro ter beschikking en biedt steun aan werknemers 
om een nieuwe baan te vinden of nieuwe vaardigheden te ontwikkelen wanneer zij hun baan 
hebben verloren als gevolg van veranderende mondiale handelspatronen, bv. wanneer een 
grote onderneming de deuren sluit of een fabriek wordt verplaatst naar buiten de EU.

Tot slot zouden ook de mogelijkheden kunnen worden onderzocht voor structurele 
investeringen in de regio van Pescara uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of 
de Europese onderzoekprogramma's.


