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Resolutie Cercas 

Op 15 januari 2013 heeft het Europees Parlement met een grote meerderheid (503 

voor, 107 tegen, 72 onthoudingen) een resolutie aangenomen onder de titel 

“Informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van 

herstructureringen”. Deze resolutie is bekend geworden onder de naam van de 

indiener (de Spaanse sociaal-democraat Alejandro Cercas) als resolutie Cercas. 

Deze resolutie beoogt een inhoudelijke aanvulling te zijn op de bestaande 

werknemersrechten (informatie en consultatie in de lidstaten, Europese 

ondernemingsraden, etc.) m.b.t. situaties van – vooral – omvangrijke 

herstructureringen. Informatie- en consultatie-organen in de lidstaten (voor zover in 

de verschillende landen en ondernemingen aanwezig), Europese ondernemingsraden 

en SE ondernemingsraden (beide ook voor zover relevant en al ingesteld) hebben 

sterke of minder sterke mogelijkheden om de besluitvorming m.b.t. dit soort 

herstructureringen te beïnvloeden, maar tot nu toe ontbreekt het aan een duidelijk 

wettelijk kader voor de verschillende aspecten hiervan. Met de resolutie Cercas heeft 

het Europees Parlement de Europese Commissie verzocht om hiervoor een wettelijke 

regeling te maken (richtlijn voor wetgeving in de landen).  

Onderwerpen die in de resolutie expliciet aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: 

 bespreking van maatregelen om de inzetbaarheid en interne en externe mobiliteit 

te vergroten; 

 recht van elke werknemer op een passende opleiding; 

 aandacht voor herstructureringsprocessen die over de grenzen van de individuele 

ondernemingen heen gaan; 

 voldoende voorbereidingstijd voor herstructureringen; 

 goede uitleg over herstructureringen aan belanghebbenden met inachtneming van 

de rol van werknemersvertegenwoordigers; 

 ontslagen als laatste redmiddel hanteren; 

 actieve medewerking en bijstand van overheidsinstanties; 

 gebruikmaking van steunregelingen die beschikbaar zijn; 

 evaluatie van het verloop van herstructureringen; 

 de relatie van de ondernemingen met nationale overheden en EU. 

Dit is slechts een greep uit de uitgebreide aanbevelingen van de resolutie. Het is van 

groot belang dat belanghebbenden (vakbonden, ondernemingsraden, etc.) kunnen 

kennis nemen van deze aanbevelingen en kunnen meehelpen de Europese Commissie 

er van te overtuigen van het belang om de aanbevelingen op zo kort mogelijke 

termijn om te zetten in Europese wetgeving. 
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