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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Op visserijgebied hebben de ministers een politiek akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden 
voor 2011 in de Oostzee. 

Zij hebben van gedachten gewisseld over het jaarlijks overleg tussen de EU en Noorwegen en over 
de jaarvergadering van de Iccat. 

Op landbouwgebied hebben de ministers een toelichting gekregen bij de voorgestelde wijzigingen in 
de verordening inzake steun voor plattelandsontwikkeling en in de verordening inzake regelingen 
voor rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van de aanpassing van de 
GLB-wetgeving aan de bepalingen van het Verdrag van Lissabon. 



 26.X.2010 

1  Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het 
betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. 

  De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad 
http://www.consilium.europa.eu. 

  Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor 
het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde 
internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst. 
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DEELNEMERS 

België: 
mevrouw Sabine LARUELLE minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en 

Wetenschapsbeleid 
de heer Kris PEETERS minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams 

minister van Institutionele Hervormingen, Havens, 
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 

de heer Benoît LUTGEN minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke 
Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed (Waals 
Gewest) 

Bulgarije: 
de heer Miroslaw NAYDENOV minister van Landbouw en Voedselvoorziening 

Tsjechië: 
de heer Juraj CHMIEL viceminister van Landbouw 

Denemarken: 
de heer Henrik HØEGH minister van Voedsel, Landbouw en Visserij 

Duitsland: 
de heer Robert KLOOS staatssecretaris 
de heer Guido PERUZZO plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Estland: 
de heer Jaanus TAMKIVI minister van Milieubeheer 
de heer Gert ANTSU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Ierland: 
de heer Sean CONNICK onderminister voor Visserij 
mevrouw Geraldine BYRNE NASON plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Griekenland: 
de heer Ioannis DIAMANTIDIS Ministerie van Maritieme Zaken, Eilanden en Visserij 
mevrouw Milena APOSTOLAKI viceminister 

Spanje: 
mevrouw Rosa AGUILAR RIVERO minister van Milieu en Rurale en Mariene Zaken 
de heer Josep PUXEU ROCAMORA staatssecretaris 
de heer Manuel VAZQUEZ minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de 

Autonome Gemeenschap van Extremadura 

Frankrijk: 
de heer Bruno LE MAIRE minister van Voedsel, Landbouw en Visserij 

Italië: 
de heer Giancarlo GALAN minister van Landbouw 

Cyprus: 
de heer George CHACALLI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Letland: 
de heer Jānis DŪKLAVS minister van Landbouw 

Litouwen: 
de heer Ausrys MACIJAUSKAS viceminister van Landbouw 

Luxemburg: 
de heer Romain SCHNEIDER minister van Landbouw, Wijnbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

Hongarije: 
de heer Zsolt HORVÁTH onderstaatssecretaris 
mevrouw Agnes VARGHA plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Malta: 
de heer George PULLICINO minister van Hulpbronnen en Rurale Zaken 
de heer Christopher CIANTAR permanent secretaris 
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Nederland: 
de heer Henk BLEKER minister van Landbouw en Buitenlandse Handel 

Oostenrijk: 
de heer Harald GÜNTHER plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 
mevrouw Edith KLAUSER directeur-generaal 

Polen: 
de heer Marek SAWICKI minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
de heer Kazimierz PLOCKE staatssecretaris 

Portugal: 
de heer António SERRANO minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en 

Visserij 

Roemenië: 
de heer Valeriu TABĂRĂ minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Slovenië: 
de heer Dejan ŽIDAN minister van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening 

Slowakije: 
de heer Gabriel CSISSAI staatssecretaris 

Finland: 
mevrouw Marja RISLAKKI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Zweden: 
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Landbouw 
de heer Magnus KINDBOM staatssecretaris 

Verenigd Koninkrijk: 
de heer Richard BENYON minister van Natuur en Visserij 
mevrouw Roseanna CUNNINGHAM minister van Milieubeheer 

 

Commissie: 
de heer Dacian CIOLOŞ lid 
mevrouw Maria DAMANAKI lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

Vangstmogelijkheden voor 2011 in de Oostzee 

De ministers hebben unaniem een politiek akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden, voor 
2011, voor bepaalde visbestanden in de Oostzee. 

De tekst zal na bijwerking door de juristen-vertalers als A-punt worden opgenomen op de agenda 
van een komende Raadszitting. 

Het voorstel strekt tot vaststelling, voor 2011, van de maximale vangsthoeveelheden, in de vorm 
van totaal toegestane vangsten (TAC's) en quota, voor specifieke visbestanden (kabeljauw, haring, 
schol, Atlantische zalm en sprot) in de Oostzee, alsmede in de beperkingen van de visserij-
inspanning voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee. De voorgestelde maatregelen zijn 
vastgesteld op basis van de beschikbare wetenschappelijke adviezen, meer bepaald het verslag van 
het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Voor de 
kabeljauwbestanden in de Oostzee zijn vangstbeperkingen en beperkingen van de visserij-
inspanning vastgesteld overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1098/2007 tot 
vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauwbestanden in de Oostzee. 

Het akkoord heeft in hoofdzaak betrekking op de totaal toegestane vangsten (TAC's) en vangstquota 
voor lidstaten in de communautaire wateren van de Oostzee. In onderstaand overzicht staan de 
belangrijkste wijzigingen qua verlaging, verhoging of verlenging van de TAC's in vergelijking 
met 2010. 
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COMMUNAUTAIR TOTAAL TOEGESTANE VANGSTEN (TAC's) IN DE OOSTZEE VOOR 2011 
 
 

    
Voorstel 

COMMISSIE  
Streefcijfers 

COMMISSIE 
Akkoord 
RAAD 
TAC 

Verschil 
t.o.v. vorig 
jaar 

Latijnse naam ICES-VISSERIJGEBIEDEN TAC 2010
voor 
2011 voor 2011 2011   

    in ton in ton in % in ton in % 
    1 2 3 4 5** 

Clupea harengus 
Oostzee deelsectoren 30-31 (Botnische 
golf) 103.336 91.000 -12% 104.369 1%

Clupea harengus 
Oostzee deelsectoren 22-24 (westelijk 
deel) 22.692 15.884 -30% 15.884 -30%

Clupea harengus Oostzee deelsectoren 25-27, 28.2, 29, 32 126.376 91.640 -27% 107.420 -15%
Clupea harengus Oostzee deelsector 28-1 (Golf van Riga) 36.400 32.660 -10% 36.400 0%

Gadus morhua 
Oostzee deelsectoren 25-32 (oostelijk 
deel) 51.267 58.957 15% 58.957 15%

Gadus morhua 
Oostzee deelsectoren 22-24 (westelijk 
deel) 17.700 18.800 6% 18.800 6%

Pleuronectes 
platessa Oostzee deelsectoren 22-32 3.041 3.041 0% 3.041 0%
Salmo salar* III bcd, behalve deelsector 32 (22-31) 294.246 250.109 -15% 250.109 -15%
Salmo salar* Oostzee deelsector 32 15.419 15.419 0% 15.419 0%
Sprattus sprattus III bcd 379.955 265.969 -30% 288.766 -24%
    
Legenda: Latijnse naam - Nederlandse naam 
Clupea harengus - haring 
Gadus morhua - kabeljauw 
Pleuronectes platessa - schol 
Salmo salar - Atlantische zalm 
Sprattus sprattus - sprot 
* TAC uitgedrukt in aantal exemplaren 
** een negatief % is een verlaging van de TAC, een positief % is een verhoging van de TAC en 0% is een verlenging van 
de TAC. 
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In samenhang met het meerjarenplan voor kabeljauwbestanden (Gadhus morua) van de Oostzee, 
dat is aangenomen op 18 september 20071, heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan een 
verhoging van de TAC's met 15% in het oostelijke deel van de Oostzee, gezien de duidelijke 
verbetering van de toestand van het bestand, en aan een verhoging met 6% in het westelijke deel 
van de Oostzee, waar de soort nog altijd kwetsbaar is.  

Voor haring (Clupea harengus) is besloten de TAC lichtjes (met 1%) te verhogen voor de 
Botnische Golf en deze ongewijzigd te verlengen voor de Golf van Riga. De TAC's worden echter 
met 30% verminderd in het westelijke deel van de Oostzee en met 15% in het oostelijke deel van de 
Oostzee (met uitzondering van de Botnische golf). 

Voor sprot is een verlaging van de TAC's met 24% overeengekomen. Indien echter nieuwe 
wetenschappelijke gegevens daartoe aanleiding geven, kan in een later stadium worden overwogen 
of de TAC voor dit bestand moeten worden gewijzigd. 

De deelname van het Europees Parlement en het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité zijn niet vereist (art. 43, lid 3, van het Verdrag van Lissabon). Deze visserijtakken worden 
op 1 januari 2011 opengesteld. 

                                                 

1 Verordening (EG) nr. 1098/2007, PB L 248 van 22.9.2007, blz. 1. 
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EU/Noorwegen - jaarlijks overleg voor 2011 

De Raad heeft van gedachten gewisseld over het jaarlijkse overleg tussen de EU en Noorwegen in 
het kader van de bilaterale visserijovereenkomst. 

De meeste delegaties onderkennen het belang van deze overeenkomst met Noorwegen, maar pleiten 
voor een voorzichtige aanpak van de Europese Unie met betrekking tot het niveau van de TAC's en 
de overige bijbehorende maatregelen voor de belangrijkste gezamenlijk beheerde gedeelde 
bestanden in de Noordzee. Zij zijn ook voorstander van een behoedzame aanpak met betrekking tot 
eventuele andere bestanden die kunnen worden gebruikt voor quotaruil. 

De eerste ronde van het overleg met Noorwegen vindt plaats van 16 tot en met 19 november in 
Brussel. 

De bilaterale visserijovereenkomst tussen de EG en Noorwegen van 1980 heeft betrekking op de 
gedeelde bestanden in de Noordzee, waarvan sommige gezamenlijk worden beheerd en andere niet. 
De EG en Noorwegen stellen gezamenlijk de jaarlijkse TAC's vast voor de gezamenlijk beheerde 
gedeelde bestanden. Er zijn gezamenlijke langetermijnbeheersplannen voor kabeljauw, schelvis, 
haring en koolvis en basisbeginselen voor een langetermijnbeheersplan voor schol, gebaseerd op het 
langetermijnbeheersplan van de EU voor tong en schol in de Noordzee (Verordening (EG) 
nr. 676/2007). In januari 2010 werd met Noorwegen een akkoord bereikt over een tienjarige 
overeenkomst inzake makreel, die onder meer wederzijdse toegang in de Noordzee inhoudt. Deze 
overeenkomst is afhankelijk van een bevredigende algemene bilaterale overeenkomst. In de 
overeenkomst als geheel moet sprake zijn van een evenwichtige quotaruil. 
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Jaarvergadering van de Iccat 

De ministers hebben van gedachten gewisseld over de opvattingen van de Commissie met 
betrekking tot de jaarvergadering van de Internationale Commissie voor de instandhouding van 
Atlantische tonijnen (Iccat), die van 17 tot en met 27 november in Parijs plaatsvindt. 

De meeste delegaties die het woord namen, herinnerden eraan dat de EU, als overeenkomstsluitende 
partij van de Iccat, reeds deelneemt aan het Iccat-plan voor het herstel op lange termijn van 
blauwvintonijn, waarmee wordt beoogd het bestand in 2022 met een waarschijnlijkheid van 60% te 
herstellen mits de TAC op 13 500 ton/jaar gehandhaafd blijft en het plan volledig wordt uitgevoerd. 
Uit het wetenschappelijk advies van de Iccat blijkt dat het bestand zich volgens plan herstelt. Deze 
delegaties zagen derhalve geen reden om in te stemmen met de vermindering van de TAC die door 
het Commissielid was voorgesteld om de waarschijnlijkheid van het herstel te vergroten. 

Ter voorbereiding van de jaarvergadering van de Iccat van 2008 had de Raad een besluit 
aangenomen tot vaststelling van het standpunt van de Gemeenschap in de Iccat (14863/08). Met het 
oog op de jaarvergadering van 2010 zal de Commissie binnenkort een geactualiseerde versie van dit 
standpunt voorstellen met betrekking tot het deel inzake blauwvintonijn (punt 2.2 van de bijlage, 
oorspronkelijk beperkt tot 2008 en 2009). In dit punt wordt bepaald welke maatregelen de 
Gemeenschap zal nemen om de overcapaciteit van de vloot te beperken, uitvoering te geven aan de 
inkorting van de visserijseizoenen en uitzonderingen te beperken, alsmede welke controle-
maatregelen zullen worden getroffen. Het standpunt zal gebaseerd worden op recent 
wetenschappelijk advies van de Iccat, dat tekenen van herstel van het bestand laat zien. 

De Iccat is verantwoordelijk voor de instandhouding van tonijn en tonijnachtigen in de Atlantische 
Oceaan en de aangrenzende zeeën. De Iccat is dus onder meer bevoegd voor het beheer van soorten 
als blauwvintonijn, zwaardvis en tropische tonijn. De organisatie is in 1969 opgericht en telt 
42 overeenkomstsluitende partijen, waaronder de EU, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
(laatstgenoemde twee landen namens hun overzeese gebieden). De jaarvergadering van de Iccat 
heeft voornamelijk betrekking op het beheer van de blauwvintonijnbestanden, dat belangrijke 
financiële gevolgen heeft voor de Europese tonijnvisserijvloot en tonijnkwekerijen. De jaar-
vergadering volgt op een vergadering van de Overeenkomst inzake de internationale handel in 
bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) in maart 2010, in welk kader Monaco, 
daarin gesteund door de EU, een voorstel heeft ingediend tot betere bescherming van blauwvin-
tonijn. 



 26.X.2010 

 
15357/10 11 
 NL 

Aanpassing van het GLB aan het Verdrag van Lissabon - Steun voor plattelandsontwikkeling 
en rechtstreekse steunverlening aan landbouwers 

• Een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) (14344/10); 

• Een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 tot vaststelling van 
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het 
GLB (14306/10). 

Deze voorstellen bevatten ook een aantal vereenvoudigingsbepalingen in aansluiting op de 
beoordeling, door de Commissiediensten, van de 39 vereenvoudigingsvoorstellen die de lidstaten in 
2009 hebben ingediend. 

Vele delegaties waren van oordeel dat de aanpassing van de landbouwwetgeving aan het Verdrag 
van Lissabon een complexe zaak is waarvoor verdere verduidelijking door de Commissie en een 
grondige analyse door deskundigen uit de lidstaten nodig is. De voorgestelde vereenvoudigings-
bepalingen werden in het algemeen positief onthaald. Verscheidene delegaties vonden het echter 
jammer dat de voorstellen niet ver genoeg gaan. Zij herhaalden hun suggesties voor verdere 
vereenvoudiging en verzochten de Commissie haar werkzaamheden ter zake voort te zetten. 

De Commissievoorstellen zijn erop gericht de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie inzake 
GLB-gerelateerde wetgeving op een nieuwe leest te schoeien en deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het Verdrag van Lissabon (het betreft 49 basishandelingen). Met de 
voorgestelde wijzigingen worden de bestaande bevoegdheden van de Commissie ingedeeld in 
gedelegeerde en uitvoeringsbevoegdheden. 

In het kader van de aanpassing van de GLB-wetgeving aan het Verdrag van Lissabon zijn reeds 
twee voorstellen door de Commissie ingediend: één betreffende de verstrekking van levens-
middelen aan de meest behoeftigen (13435/10) en één betreffende de ultraperifere gebieden van de 
EU (13575/10). Voorstellen voor de verordening inzake de financiering van het GLB en voor de 
verordening houdende een "gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten" worden eind 
2010 verwacht. Deze wijzigingshandelingen moeten door de Raad en het Europees Parlement 
worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure. 
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Op het gebied van vereenvoudiging bevat het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1698/2005 bepalingen die gericht zijn op een vermindering van het aantal samenvattende 
verslagen van de lidstaten, een gerichter gebruik van de adviesdiensten, de aanpassing van de 
voorschriften betreffende niet-naleving van de randvoorwaarden (cross-compliance) aan die van 
Verordening (EG) nr. 73/2009, alsook op een uitbreiding van de bepalingen inzake steun aan 
producentengroeperingen tot de "oude" lidstaten. 

Punten van vereenvoudiging in het voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 
betreffen de follow-upcontroles voor kleinere inbreuken op de randvoorwaarden en de vrijstelling 
van de verplichting om grond aan te geven in het geval van kleine oppervlakten (minder dan 1 ha). 

Deze voorstellen zullen door de voorbereidende instanties van de Raad worden besproken. 
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Diversen 

VISSERIJ 

Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan 

De ministers zijn door de Estse en de Letse delegatie ingelicht over de onderhandelingen tijdens de 
jaarvergadering van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan 
(NAFO) in Halifax (Canada) van 20 tot en met 24 september 2010. De besprekingen hebben onder 
andere geleid tot een moratorium voor het garnalenbestand in zone 3M. Estland en Letland, daarin 
gesteund door de meeste andere delegaties, wezen erop dat een betere coördinatie ter plaatse tussen 
de lidstaten en de Commissie nodig is in het kader van het door de Raad overeengekomen mandaat 
ter voorbereiding van dergelijke regionale vergaderingen. 

LANDBOUW 

Informele bijeenkomst van de ministers van Landbouw 

Het voorzitterschap heeft beknopt verslag uitgebracht over de besprekingen tijdens de informele 
bijeenkomst van de ministers van Landbouw in Terhulpen op 21 september 2010. Op basis van een 
discussienota van het voorzitterschap met als thema "Vandaag kiezen voor een sterker GLB 
morgen" werden zeer diverse standpunten inzake de komende hervorming van het GLB 
geformuleerd. Naar het oordeel van het voorzitterschap bleek uit deze standpunten andermaal het 
belang van een tweepijlerstructuur voor het GLB, met voldoende flexibiliteit in beide pijlers. Uit de 
besprekingen kwam tevens naar voren dat de hervorming met name moet bestaan in een beter 
evenwicht tussen inkomenssteun en het belonen van de levering van collectieve goederen, en beter 
rekening moet houden met de diversiteit van de Europese landbouw (15339/10). 

Afrikaanse varkenspest 

De Litouwse delegatie, bijgevallen door verscheidene andere delegaties (Bulgarije, Griekenland, 
Spanje, Roemenië) heeft haar bezorgdheid geuit over de situatie van de Afrikaanse varkenspest in 
aan de Europese Unie grenzende derde landen, met name de Kaukasus en de Russische Federatie. 
Door de intensieve handel in levende varkens, varkensproducten en varkensvoeder in die regio zou 
deze virale aandoening zich ook binnen de EU kunnen verspreiden. Tegen deze achtergrond 
verzocht de Litouwse delegatie de Commissiediensten om een meer gedetailleerde analyse van de 
epidemiologische risico's. De Commissievertegenwoordiger verklaarde dat zijn diensten de situatie 
nauwlettend volgen en reeds technische bijstand hebben verleend aan de autoriteiten in Rusland, 
Oekraïne en andere landen in de bestrijding van de ziekte. Mocht de ziekte de grenzen oversteken, 
dan beschikt de EU over het passende rechtskader en de juiste instrumenten voor een snelle 
opsporing en uitroeiing (14986/10). 
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Varkensvlees 

De Belgische delegatie heeft de ministers geïnformeerd over de organisatie van een studiedag over 
"De varkensvleessector tegen 2020", die op 3 december 2010 in het Vlaams Parlement in Brussel 
zal plaatsvinden. Gezien het grote belang van de veesector voor een duurzame en gediversifieerde 
Europese landbouw, is België voornemens de deskundigen van de varkensvleessector uit de 
lidstaten samen te brengen om de goede praktijken in de sector in kaart te brengen teneinde deze op 
de lange termijn op EU-niveau algemeen in te voeren. Verschillende delegaties juichten dit initiatief 
toe (15278/10). 

Tariefcontingent voor de invoer tegen nulrecht van ruwe suiker 

De Portugese delegatie heeft een verzoek geformuleerd tot opening van een tariefcontingent voor de 
invoer tegen nulrecht van ruwe rietsuiker en tot vrijstelling van de invoerrechten voor quotumsuiker 
voor het seizoen 2010-2011, teneinde te reageren op de huidige marktsituatie. Sommige delegaties 
(Bulgarije, Roemenië, Finland en het Verenigd Koninkrijk) steunden het verzoek van Portugal, 
terwijl andere (België, Tsjechië, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Slowakije) dergelijke maatregelen 
voorbarig achtten. De Commissievertegenwoordiger verzekerde de delegaties dat zijn diensten de 
situatie van nabij volgen. Als er moet worden opgetreden, dan is hij paraat tot het nemen van 
spoedmaatregelen om een evenwichtige werking van de suikermarkt van de EU te garanderen, met 
inachtneming van de strikte voorwaarden uit hoofde van de bestaande EU-wetgeving (15297/10). 

Katoendaguil (Helicoverpa armigera) in Griekenland 

De Griekse delegatie heeft informatie verschaft over de uitbraak van een ziekte in de katoenteelt, 
veroorzaakt door de parasiet katoendaguil (Helicoverpa armigera). Aangezien katoen een van de 
belangrijkste gewassen in Griekenland is, leidt deze ziekte tot groot productieverlies. De 
Commissievertegenwoordiger toonde zich bewust van de ernstige problemen waarmee de Griekse 
katoentelers worden geconfronteerd, en verklaarde dat hij zich zal inspannen om de Griekse 
autoriteiten te helpen bij de vaststelling van een passende steunregeling. Hij verzocht de Griekse 
delegatie zijn diensten daartoe alle relevante informatie te verstrekken (15283/10).  
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ONTWIKKELINGSBELEID 

Financiële bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds 

De Raad heeft een verordening aangenomen tot vaststelling van de financiële bijdragen van de 
lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds (derde tranche van 2010) (15043/10). 

WERKGELEGENHEIDSBELEID 

Beschikbaarstelling van middelen, ten behoeve van Ierland, uit het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering 

De Raad heeft een besluit aangenomen waarbij 7,45 miljoen euro uit het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteuning van 
werknemers in Ierland die als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis zijn 
ontslagen. Het bedrag is bestemd voor ontslagen werknemers van de Ierse onderneming 
SR Technics. De ontslagen vloeien voort uit een afname van de vraag op het gebied van reparatie, 
onderhoud en revisie van vliegtuigen, die te wijten is aan een daling van het luchtvervoer. De 
steunmaatregelen moeten door de lidstaten worden medegefinancierd en omvatten onder meer 
opleiding, beroepsvoorlichting, hulp bij het zoeken van werk en het opzetten van een eigen zaak. 

 


