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Bedrijfsverplaatsingen in het kader van regionale ontwikkeling 

Resolutie van het Europees Parlement over bedrijfsverplaatsingen in het kader van de 

regionale ontwikkeling (2004/2254(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden van 

1989 en het bijbehorende actieprogramma, 

– gezien Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 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 werknemers 
1, 

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

wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag2, 

– 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 overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van 

ondernemingen of vestigingen3, 

– 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 Gemeenschap4, 

– gezien de mededeling van de Commissie - Richtsnoeren inzake regionale 

steunmaatregelen5, 

– gezien de mededeling van de Commissie - Herziening van de richtsnoeren inzake regionale 

steunmaatregelen voor de periode na 1 januari 20076, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 

betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op 

werkgelegenheidssteun7, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 2003 over de sluiting van bedrijven na 

toekenning van financiële steun door de EU8 
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 22 april 2004 over de mededeling van de 

Commissie over het Derde verslag over de economische en sociale cohesie9, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2005 over het voorstel voor een verordening 

van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds10, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2005 over de betekenis van 

rechtstreekse overheidssteun als instrument van regionale ontwikkeling11, 

– gelet op de artikelen 87, lid 3, en artikelen 136 en 158 van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0013/2006), 

A. overwegende dat het beleid voor regionale ontwikkeling tot doel heeft de ontwikkeling van 

de regio's van de Europese Unie te bevorderen; dat het hiertoe nodig is te zorgen voor 

coherentie tussen het beleid voor regionale ontwikkeling en het concurrentiebeleid, hetgeen 

betekent dat de overheidssteun geen stimulans mag zijn voor de verplaatsing van 

economische activiteiten, 

B. overwegende dat het cohesiebeleid een instrument van de Europese Unie is dat haar in staat 

stelt de armste regio's hun achterstand te laten inhalen en dat het essentieel is in deze 

regio's bedrijven te ondersteunen en te investeren in infrastructuurprojecten; overwegende 

dat overheidssteun een juridisch instrument is om dat doel te bereiken, 

C. overwegende dat veel bedrijven om allerlei redenen ervoor kiezen hun activiteiten te 

verplaatsen en dat sommige van die redenen op generlei wijze verband houden met hun 

productiviteit, efficiëntie of economische leefbaarheid; overwegende dat deze 

verplaatsingen toch kunnen leiden tot het verlies van grote aantallen banen en tot 

economische problemen waarvan de gevolgen voor de regionale ontwikkeling des te groter 

zijn gezien de geringe werkgelegenheid in de desbetreffende regio, 

D. overwegende dat de hiervoor beschreven situatie noodzakelijk inhoudt dat op 

communautair niveau controlesystemen moeten worden opgezet waarmee de economische 

en sociale kosten van elke verplaatsing kunnen worden vastgesteld; dat het Europees 

Parlement in zijn reeds aangehaalde resolutie van 6 juli 2005 heeft verzocht om aanneming 

van alle nodige wettelijke maatregelen om te verzekeren dat ondernemingen die 

communautaire financiering ontvangen niet tot verplaatsing overgaan gedurende een lange 

en vooraf vastgestelde periode en om een verbod in te voeren op cofinanciering van 

operaties die uitlopen op het verlies van grote aantallen banen of op de sluiting van 

fabrieken op hun bestaande vestigingsplaats; dat het Parlement in zijn reeds aangehaalde 

resolutie van 15 december 2005 heeft verklaard dat steun van de Europese Unie voor 

verplaatsingen van bedrijven geen Europese toegevoegde waarde biedt en dus moet worden 

vermeden, 
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E. overwegende dat de globalisering, de technologische vooruitgang en de beperking van 

hindernissen aan de grens van bepaalde landen de internationale uitwisselingen 

vergemakkelijken en kansen bieden aan de Europese Unie in een geglobaliseerde wereld, 

maar tegelijkertijd ook de risico's van bedrijfsverplaatsingen doen toenemen,  

F. overwegende dat de overheidssteun moet bijdragen aan het scheppen van duurzame 

werkgelegenheid, 

G. overwegende dat noch het communautaire statistisch apparaat noch dat van de lidstaten van 

de Europese Unie momenteel in staat is volledige en precieze gegevens te verstrekken over 

de omvang van de verplaatsingen van bedrijfsactiviteiten in en buiten de Unie, vooral als 

het erom gaat de verplaatsingen en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid van het 

land van oorsprong en het land van bestemming te becijferen; dat het Europese statistische 

apparaat derhalve moet worden verbeterd, 

H. overwegende dat overheidssteun nodig kan zijn als noodmaatregel in omstandigheden 

waarin herstructurering of bedrijfsverplaatsing zou leiden tot groot verlies van banen op 

een bepaalde plaats; 

1. wijst erop dat het verschijnsel van de bedrijfsoverplaatsingen in diverse lidstaten van de 

Europese Unie ernstige gevolgen heeft; 

2. wenst dat de doelstelling van economische, sociale en territoriale cohesie en de strategische 

doelstellingen van volledige werkgelegenheid in combinatie met rechten en  sociale 

vooruitgang, zoals bepaald in artikel I-3, lid 3 van het ontwerp van grondwettelijk verdrag, 

worden geëerbiedigd en uitgevoerd, en verlangt dat praktijken die niet bijdragen tot de 

verwezenlijking van die doelstellingen, zoals vanuit het oogpunt van economische 

leefbaarheid ongerechtvaardigde bedrijfsverplaatsingen of verplaatsingen die leiden tot het 

verlies van grote aantallen banen, niet financieel door de Europese Unie worden gesteund; 

3. wijst erop dat de structuur- en cohesiefondsen het doel van cohesie moeten dienen, d.w.z. 

samenhang en solidariteit tussen de lidstaten moeten stimuleren, en dat de meeste 

inspanningen prioritair op de economisch achtergebleven regio’s moeten worden gericht; 

4. is van mening dat verplaatsing van bedrijfsactiviteit niet alleen kan voorkomen bij 

zogeheten traditionele, arbeidsintensieve ondernemingen, maar ook in zeer 

kapitaalintensieve sectoren en in de dienstensector; 

5. beveelt de Commissie aan aandachtig toe te zien op de aan de gang zijnde sluitingen en 

verplaatsingen van bedrijven en te verlangen dat toegekende steun wordt terugbetaald 

wanneer er oneigenlijk gebruik van is gemaakt; 

6. onderstreept dat de Commissie en de lidstaten zowel op communautair als nationaal niveau 

maatregelen moeten treffen om de eventuele negatieve gevolgen van verplaatsingen voor 

de economische ontwikkeling, alsmede de sociale drama's tengevolge van het direct of 

indirect verlies van banen in de regio's van de Europese Unie waar bedrijven vertrekken en 

waarvan de omschakelingsmogelijkheden gering of nihil zijn, te voorkomen; 

7. verzoekt de Commissie alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat het 

Europese regionale beleid de verplaatsing van bedrijven, en het daaruit voortvloeiende 

verlies van banen, aanmoedigt; 



8. erkent het voorstel van de Commissie in het kader van de hervorming van de 

structuurfondsen, dat beoogt sancties op te leggen aan bedrijven die, nadat ze van de 

Europese Unie financiële steun hebben ontvangen, binnen een termijn van zeven jaar na de 

toekenning van de steun hun activiteiten verplaatsen, als een eerste voor de economische, 

sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie onontbeerlijke maatregel; 

9. wenst ook dat bedrijven die overheidssteun hebben ontvangen - in het bijzonder wanneer 

zij niet aan alle verplichtingen voor deze steun hebben voldaan - of  de bedrijven die het 

personeel in hun aanvankelijke vestigingsplaats hebben ontslagen zonder de nationale of 

internationale wetten na te leven en vervolgens hun activiteiten binnen de Europese Unie 

hebben verplaatst, geen recht hebben op overheidssteun voor hun nieuwe vestigingsplaats 

en dat ze bovendien in de toekomst, gedurende minstens zeven jaar na de 

bedrijfsverplaatsing, worden uitgesloten van toekenning van structuurfondsen of  

overheidssteun; 

10. is van mening dat ook ten aanzien van zogeheten omgekeerde verblijfsverplaatsingen, met 

name die welke leiden tot een verslechtering van de werkgelegenheid zonder verplaatsing 

van de bedrijfsactiviteit, maatregelen moeten worden getroffen; 

11. acht het noodzakelijk dat bij afwezigheid van een betere coördinatie van de nationale 

sociale systemen voor de verschillende beleidslijnen van de Europese Unie een aantal 

gecoördineerde maatregelen worden genomen; roept bijgevolg op tot snelle invoering - op 

EU-niveau en in gecoördineerde samenwerking met alle lidstaten - van een Europese 

strategie ter voorkoming, begeleiding en follow-up van bedrijfsverplaatsingen in de Unie 

maar ook daarbuiten;  

12. onderstreept in dit verband het belang van zijn reeds aangehaalde resolutie van 13 maart 

2003 en verzoekt de Commissie aan de Europese Stichting tot verbetering van de levens- 

en arbeidsomstandigheden in Dublin (Europees waarnemingscentrum voor verandering -

EMCC) de studie, evaluatie (met inbegrip van een vaststelling van het aantal gecreëerde en 

verloren banen met inachtneming van het kwalitatieve aspect) en follow-up op te dragen 

van het verschijnsel bedrijfsverplaatsingen, teneinde een objectief oordeel te kunnen vellen 

over de gevolgen ervan op economisch en sociaal gebied en voor het cohesiebeleid, de 

ruimtelijke ordening en de regionale ontwikkeling, de resultaten daarvan voor te leggen en 

concrete voorstellen te doen aan het Parlement in de vorm van periodieke verslagen; 

13. verheugt zich erover dat de Commissie maatregelen heeft genomen ter aanpassing van de 

nieuwe richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen teneinde terugbetaling te verkrijgen 

van de steun aan  bedrijven die de voorwaarden die aan deze steun verbonden zijn, niet 

naleven, en die hun activiteiten binnen of, vooral, buiten de Europese Unie verplaatsen; 

14. constateert tevens dat de Commissie in de nieuwe richtsnoeren inzake regionale 

steunmaatregelen een systeem heeft opgenomen dat de toekenning van overheidssteun 

mogelijk maakt, als noodmaatregel, in geval van een groot verlies van banen, ook als de 

betrokken regio of plaats normaal niet in aanmerking zou komen voor dergelijke steun; 

15. herhaalt zijn oproep dat de wetgeving inzake overheidssteun coherent dient te zijn en dat al 

te grote verschillen in bijstand tussen aan elkaar grenzende regio's moeten worden 

vermeden; 

16. verzoekt de Commissie de toekenning en het behoud van steun ten laste van de begroting 



van de Europese Unie of van lidstaten afhankelijk te maken van concrete verbintenissen op 

het vlak van werkgelegenheid en lokale ontwikkeling waaraan de betrokken leiding van de 

onderneming en de lokale, regionale en nationale overheden gebonden zijn; 

17. vestigt de aandacht van de Commissie op het belang om deze steun te koppelen aan stevige 

waarborgen voor de werkgelegenheid op de lange termijn en voor de regionale groei; 

18. verzoekt de Commissie de geldende bepalingen inzake de terugbetaling van subsidies door 

bedrijven die hun verplichtingen betreffende de investeringen waarvoor ze overheidssteun 

hebben gekregen, niet nakomen, efficiënt ten uitvoer te leggen en een verslag in te dienen 

over de toepassing van de huidige bepalingen; 

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten tevens een lijst op te stellen van de bedrijven die in 

strijd handelen met de regels op het gebied van de overheidssteun of communautaire 

middelen door hun activiteiten binnen of buiten de Europese Unie te verplaatsen zonder te 

voldoen aan de verplichting van duurzaamheid van de operaties als vervat in de 

desbetreffende regelingen; 

20. verzoekt de Commissie een Europese gedragscode op te stellen om te vermijden dat 

bedrijven of hun productie-eenheden naar een andere regio of een ander land van de 

Europese Unie worden verplaatst  met als enige doel Europese financiële steun te krijgen; 

21. dringt er bij de Commissie op aan ernaar te streven sociale clausules in de internationale 

verdragen op te nemen, en wel op basis van de vijf prioritair beschouwde conventies van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), namelijk die welke het recht van organisatie, het 

recht van vergadering, het verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, alsmede het verbod op 

discriminatie betreffen; verlangt dat de tenuitvoerlegging van deze sociale clausules wordt 

geflankeerd door positieve maatregelen en prikkels voor landen en bedrijven die zich aan 

deze conventies  houden; dringt er bij de Commissie en de Raad op aan zich ervoor in te 

zetten dat deze materie weer op de agenda wordt geplaatst van de ministeriële conferentie 

van de Wereldhandelsorganisatie en dat er een comité voor handel en mensenrechten wordt 

opgericht dat zich met name bezighoudt met de mensenrechten op de werkvloer; 

22. is ervan overtuigd dat grotere transparantie met betrekking tot alle plaatsen waar goederen 

worden geproduceerd en met betrekking tot de geldende arbeidsnormen het gedrag van 

kopen en consument bij de keuze van hun aankopen kan beïnvloeden; 

23. wenst dat de bedrijven die overheidssteun genieten, worden aangemoedigd om in overleg 

met de werknemersorganisaties en de regionale en plaatselijke overheden een 

verantwoorde handelswijze te ontwikkelen die strookt met de uitvoering van het 

cohesiebeleid en die streeft naar een evenwichtige regionale ontwikkeling; 

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich, in samenwerking met de betrokken plaatselijke 

en regionale autoriteiten, te buigen over een efficiënte en doelgerichte aanwending van de 

Europese Fondsen, die gericht moet zijn op beroepsopleiding en de omscholing van 

werknemers in regio's die door herstructureringen of bedrijfsverplaatsingen worden 

getroffen, in het bijzonder van de werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks door het 

verlies van hun baan zijn getroffen als gevolg van de verplaatsing van hun voormalige 

werkgever; 

25. onderstreept de noodzaak om de acties van de structuurfondsen te concentreren en sterker 



te oriënteren op het scheppen van banen en duurzame economische ontwikkeling, de 

oprichting van nieuwe bedrijven die werkgelegenheid creëren, het levenslang leren en de 

verbetering van de productiviteit; ondersteunt in dit verband het voorstel van de Commissie 

voor de oprichting van een globalisatiefonds om economische en sociale schokken ten 

gevolge van herstructureringen en bedrijfsverplaatsingen te voorkomen en aan te pakken, 

waarbij het wenst dat dit fonds voldoende middelen krijgt om de taken die eraan worden 

toevertrouwd te kunnen uitvoeren; 

26. is van mening dat op het gebruik van communautaire middelen, en met name subsidies 

voor de industrie en steun uit het Europees Sociaal Fonds, specifieke regels moeten worden 

toegepast met betrekking tot innovatie, lokale ontwikkeling, werkgelegenheid, alsmede de 

toezegging van de gesubsidieerde bedrijven om langdurig op het grondgebied van de 

Europese Unie te produceren; wenst met name dat de regels inzake het gebruik van de 

Structuurfondsen worden nageleefd en aangescherpt; 

27. dringt aan op bescherming van de rechten van de getroffen werknemers en derhalve op 

garanties voor de verstrekking van volledige informatie aan de werknemers; 

28. is van mening dat de gevolgen van vele bedrijfsverplaatsingen moeten stimuleren tot het 

voeren van een open en constructieve discussie over de vorming van een echte Europese 

sociale ruimte en meent dat de sociale dialoog een uiterst belangrijke rol kan spelen bij de 

voorkoming van bedrijfsverplaatsingen en het omgaan met de gevolgen; 

29. verzoekt de Commissie in overeenstemming met haar voorstel inzake de hervorming van 

de structuurfondsen een wetstekst voor te bereiden met de bedoeling sancties op te leggen 

aan  bedrijven die overheidssteun hebben ontvangen en hun activiteiten in hun geheel of 

gedeeltelijk naar buiten de Europese Unie verplaatsen;  

30. wenst dat alle belangstellende partijen het recht krijgen te weten of een bedrijf steun heeft 

ontvangen; 

31. wenst dat in het bijzonder rekening wordt gehouden met de problemen in grensgebieden 

waar sprake is van grote verschillen in subsidies; 

32. beveelt zijn terzake bevoegde commissies aan om het gevolg dat de Commissie aan 

onderhavige resolutie geeft, aandachtig te bestuderen; 

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

alsmede aan de nationale parlementen van de lidstaten. 


