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Voornaamste resultaten van de Raadszitting 

Met betrekking tot visserij heeft de Raad van gedachten gewisseld over de externe dimensie van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid.  

Met betrekking tot landbouw hebben de ministers van gedachten gewisseld over het voorstel om 

het GLB te hervormen inzake een regelgeving voor rechtstreekse betalingen.  

Tijdens de lunch hebben de ministers de binnen het kader van de GLB-hervorming voorgestelde 

"vergroening" van de rechtstreekse betalingen besproken.  

Tot slot is de Raad gebrieft over de uitvoering van de richtlijn betreffende het welzijn 

van legkippen, over een conferentie over bosbouw voor klimaat en biodiversiteit, over de 

30e conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU en over het verzoek 

van Hongarije om de suikerquotaregeling te verlengen tot en met 2020.  

Met betrekking tot de hulp aan de meest behoeftigen in de EU moet een compromis de effectieve 

werking van het programma in 2012 en 2013 garanderen onder specifieke voorwaarden. 
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 � 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 

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd: 

België: 

mevrouw Sabine LARUELLE minister van Kmo's, Zelfstandigen, Landbouw en 
Wetenschapsbeleid 

Bulgarije: 
de heer Miroslav NAJDENOV minister van Landbouw en Voedselvoorziening 

Tsjechië: 
de heer Petr BENDL minister van Landbouw 
de heer Juraj CHMIEL viceminister van Landbouw 

Denemarken: 

mevrouw Mette GJERSKOV minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij 

Duitsland: 
mevrouw Ilse AIGNER minister van Voedselvoorziening, Landbouw en 

Consumentenbescherming 
de heer Robert KLOOS staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, 

Landbouw en Consumentenbescherming 

Estland: 
de heer Helir-Valdor SEEDER minister van Landbouw 

Ierland: 
de heer Thomas HANNEY plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger  
de heer Tom MORAN secretaris-generaal voor Landbouw, Voedselvoorziening 

en Mariene Zaken 

Griekenland: 

mevrouw Georgia BAZOTI-MITSONI secretaris-generaal voor Voedselvoorziening en Landbouw 
de heer Andreas PAPASTAVROU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Spanje: 
mevrouw Rosa AGUILAR RIVERO minister van Milieu en van Rurale en Mariene Zaken 
mevrouw Rosa María QUINTANA minister van Zee van de Autonome Gemeenschap Galicië 
mevrouw Ana Isabel MARIÑO minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening van de 

Autonome Gemeenschap Madrid 

Frankrijk: 

de heer Bruno LE MAIRE minister van Landbouw, Voedselvoorziening, Visserij, 
Plattelandszaken en Ruimtelijke Ordening 

Italië: 
de heer Francesco Saverio ROMANO minister van Land- en Bosbouw en Voedselvoorziening 

Cyprus: 
de heer Sofoclis ALETRARIS minister van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en 

Milieubeheer 

Letland: 

mevrouw Laimdota STRAUJUMA minister van Landbouw 

Litouwen: 
de heer Kazys STARKEVICIUS minister van Landbouw 

Luxemburg: 

de heer Romain SCHNEIDER minister van Landbouw, Wijnbouw en 
Plattelandsontwikkeling 

Hongarije: 
de heer György CZERVÁN staatssecretaris, ministerie van Plattelandsontwikkeling 

Malta: 
de heer Patrick MIFSUND plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Nederland: 
de heer Henk BLEKER minister van Landbouw en Buitenlandse Handel 
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Oostenrijk: 

de heer Nikolaus BERLAKOVICH minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en 
Waterhuishouding 

Polen: 
de heer Marek SAWICKI minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 
de heer Kazimierz PLOCKE viceminister van Landbouw 
de heer Jarosław WOJTOWICZ onderstaatssecretaris, ministerie van Landbouw en 

Plattelandsontwikkeling 

Portugal: 

mevrouw Assunção CRISTAS minister van Landbouw, Maritieme Zaken, Milieubeheer 
en Ruimtelijke Ordening 

de heer José DIOGO ALBUQUERQUE staatssecretaris voor Landbouw 

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 Zsolt SIMON minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 

Finland: 
de heer Jari KOSKINEN minister van Land- en Bosbouw 
de heer Risto ARTJOKI staatssecretaris 

Zweden: 
de heer Eskil ERLANDSSON minister van Plattelandszaken 
de heer Jan Roland OLSSON plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger 

Verenigd Koninkrijk: 

mevrouw Caroline SPELMAN minister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 
Plattelandszaken 

de heer Jim PAICE onderminister van Milieubeheer, Voedselvoorziening en 
Plattelandszaken 

de heer Richard BENYON staatssecretaris voor Natuur en Visserij 

 

Commissie: 
mevrouw Maria DAMANAKI lid 
de heer John DALLI lid 
de heer Dacian CIOLOȘ lid 
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BESPROKEN PUNTEN 

VISSERIJ 

Externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid  

De Raad heeft in het kader van de voorstellen voor de hervorming van het GVB van gedachten 
gewisseld over de mededeling van de Commissie inzake de externe dimensie van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (12517/11).  

De meeste delegaties hebben gewezen op de belangrijke rol van de externe dimensie van het GVB 
voor de voorraadvoorziening van de visserij en voor de interne en externe voortzetting van het 
duurzaamheidsbeleid van de EU. Daarnaast hebben zij ook onderstreept dat voor de regionale 
organisaties voor het visserijbeheer (ROVB's) en de bilaterale overeenkomsten een sleutelrol is 
weggelegd, in het bijzonder in de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde 
visserij.  

Transparantie qua exploitatieniveaus in de wateren die onder de rechtsmacht van de kuststaten 
vallen, en qua evaluatie van de bilaterale overeenkomsten, inclusief wetenschappelijke evaluatie 
van de bestanden, is als een belangrijk punt genoemd.  

Wat betreft de invoering van een door reders te betalen vergoeding voor toegang tot de volle zee 
hebben de lidstaten zich vrij bedachtzaam opgesteld omdat unilaterale invoering zou kunnen leiden 
tot een verminderd concurrentievermogen van de EU-vloten en derhalve tot een minder sterke 
internationale aanwezigheid van de EU. Wat betreft het voorstel van de Commissie om voor reders 
de in bilaterale overeenkomsten bedongen vergoedingen voor toegang tot de wateren van kuststaten 
geleidelijk te verhogen, zijn de lidstaten verdeeld omdat zij een uiteenlopend oordeel hebben over 
de economische leefbaarheid van verdere onkostenstijgingen.  

Voor het loskoppelen van de in bilaterale overeenkomsten geregelde sectorale steun voor kuststaten 
en de toegangsvergoedingen is er daarentegen een algemeen draagvlak. De meeste lidstaten hebben 
gevraagd om die loskoppeling te combineren met strengere en meer resultaatgerichte 
conditionaliteit inzake op lokaal en regionaal vlak duurzame visserij, en een aantal lidstaten heeft 
aangedrongen op meer samenhang met het algehele ontwikkelingsbeleid. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st12/st12517.nl11.pdf
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Het merendeel van de delegaties heeft een gelijk speelveld voor derde landen omschreven als een 
essentiële dimensie van het toekomstige GVB. Enkele lidstaten hebben aangedrongen op 
handelsmaatregelen om het GVB te verdedigen.  

Tot slot heeft een aantal lidstaten zich uitgesproken voor Raadsconclusies die aansluiten bij de 
conclusies van 2004 over de visserijpartnerschapsovereenkomsten, maar de meeste delegaties zien 
liever dat de belangrijkste componenten van de externe dimensie van het GVB in de 
wetgevingsvoorstellen worden opgenomen.  

Tijdens zijn zitting Landbouw en Visserij van juli 2011 heeft de Raad het hervormingsproces van 
het GVB in gang gezet met een openbare gedachtewisseling over de Commissievoorstellen ter zake 
(13028/11). Bij die gelegenheid hebben diverse lidstaten opgemerkt dat het externe visserijbeleid 
van de EU een specifieke plaats in de voorstellen heeft gekregen. 

In haar mededeling over de externe dimensie van het GVB heeft de Commissie erop gewezen dat in 
een context waarin 85% van de mondiale visbestanden volledig geëxploiteerd of overgeëxploiteerd 
is, de EU één van de weinige grote spelers is die sterk aanwezig zijn in alle oceanen ter wereld, 
getuige haar vloot, investeringen, bilaterale overeenkomsten met derde landen en lidmaatschap van 
de voornaamste ROVB's. Bovendien is de EU wegens haar niveau van consumptie en import ook 
een belangrijke markt voor visserijproducten. Op grond hiervan heeft de EU de 
verantwoordelijkheid om tot wereldwijde duurzaamheid op lange termijn bij te dragen door de 
prestaties van de ROVB's en de werking van bilaterale visserijovereenkomsten te verbeteren.  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st13/st13028.nl11.pdf
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LANDBOUW 

GLB-hervorming - Rechtstreekse betalingen  

De ministers hebben van gedachten gewisseld over het voorstel voor een verordening tot 
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (15396/11 + REV 1).  

Het debat heeft zich toegespitst op de voorgestelde structuur voor rechtstreekse betalingen voor 
2014-2020, alsook op de verdeling van de rechtstreekse betalingen onder de lidstaten en per lidstaat. 

Wat betreft de voorgestelde structuur voor rechtstreekse betalingen voor 2014-2020 is een aantal 
lidstaten van oordeel dat het voorstel in de goede richting gaat. Tal van lidstaten hebben echter 
vraagtekens geplaatst bij de voorgestelde omschrijving van "actieve landbouwer" en bij bepaalde 
onderdelen van de voorgestelde "vergroening" van de rechtstreekse betalingen, zoals het te 
reserveren aandeel nationale middelen om landbouwgrond te verkavelen in ecologische 
aandachtsgebieden. De vereenvoudigende maatregelen ten gunste van kleine landbouwers en de 
maatregelen ter ondersteuning van jonge landbouwers zijn over het algemeen goed ontvangen, 
hoewel een aantal lidstaten heeft opgeworpen dat zij beide regelingen op vrijwillige basis moeten 
kunnen invoeren.  

Daarnaast heeft een ruime meerderheid van de delegaties onderstreept dat de nieuwe procedures 
voor rechtstreekse betalingen moeten aansluiten bij de doelstelling om het GLB te vereenvoudigen. 

Wat betreft de verdeling van de rechtstreekse betalingen over de lidstaten hebben tal van lidstaten 
opmerkingen gemaakt en heeft een aantal lidstaten probleempunten in verband met de voorstellen 
voor herverdeling van de betalingen binnen de lidstaten aangewezen.  

Het voorstel inzake rechtstreekse betalingen maakt deel uit van het hervormingspakket voor het 
GLB dat de Commissie in de vorige zitting van de Raad Landbouw in oktober heeft voorgesteld. 
Tijdens die zitting heeft de Raad een openbaar debat over het gehele pakket gehouden.  

Samen met de voorstellen inzake plattelandsontwikkeling, een gemeenschappelijke ordening van de 
landbouwmarkten, en de financiering van het GLB, is het voorstel voor een verordening inzake 
rechtstreekse betalingen een van de vier belangrijke voorstellen die door de Raad en het Europees 
Parlement gezamenlijk moeten worden aangenomen (gewone wetgevingsprocedure). 

De Raad zal in december zijn besprekingen van de GLB-hervorming voortzetten met een 
oriënterend debat over landbouwontwikkeling. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st15/st15396.nl11.pdf
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DIVERSEN 

Uitvoering van de legkippenrichtlijn 

De ministers hebben kennis genomen van een door de Commissie gevraagde beoordeling van de 
stand van de uitvoering van Richtlijn 1999/74/EG voor de bescherming van legkippen (16603/11). 

Dat verslag was gebaseerd op gegevens van de lidstaten en op besprekingen van 28 oktober 2011 
tijdens een door de Commissie bijeengeroepen vergadering van deskundigen.  

Er is gewezen op de gevolgen van niet-naleving van de richtlijn, en tevens onderstreept dat 
dringend alle nodige maatregelen ter naleving van de richtlijn moeten worden genomen. 

Richtlijn 1999/74/EG schrijft voor dat traditionele kooien vóór 1 januari 2012 geleidelijk moeten 
worden afgeschaft in de EU, omdat zij vanuit een oogpunt van dierenwelzijn onaanvaardbaar 
worden geacht. Die kooien dienen te worden vervangen door verrijkte kooien of door alternatieve 
systemen. Het zijn in eerste instantie de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
de richtlijn sinds de aanneming ervan. 

Conferentie over bosbouw voor klimaat en biodiversiteit 

Het voorzitterschap heeft de Raad op de hoogte gesteld van een conferentie over "bosbouw voor 
klimaat en biodiversiteit", en van de vergadering van de directeuren-generaal Bosbouw en Natuur 
van de EU die op 28-29 september 2011 in Ryn (Polen) is gehouden (16612/11).  

Het Poolse voorzitterschap fungeerde als gastheer voor de conferentie in Ryn. Afgevaardigden 
van de meeste EU-lidstaten, de Commissie, het Poolse parlement en de overheidsinstanties, 
wetenschappers en niet-gouvernementele organisaties wisselden hun ervaringen met betrekking 
tot kwesties zoals bosbeheer uit, en wisselden van gedachten over de uitdagingen waar de bosbouw 
in de Europese Unie voor staat. Zij waren unaniem van oordeel dat bescherming van de 
bosecosystemen integraal deel uitmaakt van duurzaam en multifunctioneel bosbeheer. 
De afgevaardigden benadrukten de rol van bossen in natuurbehoud en aanpassing aan klimaat-
verandering. Het is voor hen duidelijk dat de Europese bossen vanwege hun grote omvang en 
hun diverse structuur een belangrijke rol kunnen spelen in het mitigeren van de klimaatverandering. 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/11/st16/st16603.nl11.pdf
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De tweede dag van de conferentie in Ryn bestond uit twee afzonderlijke, gelijklopende 
evenementen. Het eerste evenement was de vergadering van de directeuren-generaal Bosbouw 
van de EU. De belangrijkste onderwerpen waren: een nieuwe EU-strategie voor de bossen en de 
reikwijdte van de toekomstige, juridisch bindende overeenkomst over de bossen in Europa. Tijdens 
de besprekingen kwamen ook nog andere vraagstukken aan bod die verband houden met bosbouw, 
bijvoorbeeld groene economie, duurzame criteria voor biomassa en hernieuwbare energie.  

Het tweede evenement was de vergadering van de directeuren-generaal Natuur van de EU. De 
afgevaardigden wisselden van gedachten over drie belangrijke onderwerpen: de benadering van een 
nieuw wetgevingsinstrument van de EU inzake invasieve uitheemse soorten, financiële 
instrumenten voor natuurbehoud, en integratie van EU-beleidsmaatregelen voor natuurbehoud in 
andere belangrijke EU-beleidssectoren. 

30e conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU 

De ministers zijn door het Poolse voorzitterschap gebrieft over de algemene conclusies van de 30e 
conferentie van de directeuren van de betaalorganen van de EU, van 21 tot en met 23 september 
2011 in Sopot (Polen) (16629/11).  

De volgende twee punten werden besproken: 

– de vereenvoudiging van het GLB en de vermindering van de administratieve lasten, en 

– de voorbereiding van de uitvoering van de wijzigingen in het GLB na 2013. 

Verlenging van de suikerquotaregeling  

De Raad heeft nota genomen van het verzoek van de Hongaarse delegatie om de regeling van 
suikerquota te verlengen tot en met 2020.  

Dat verzoek heeft in verschillende mate steun gekregen van de Belgische, Tsjechische, Duitse, 
Spaanse, Franse, Litouwse, Oostenrijkse, Portugese, Slovaakse, Finse en Roemeense delegaties 
(16666/11). De Ierse, Letse, Sloveense en Britse delegaties hebben zich aangesloten bij de 
bezorgdheid van de andere delegaties over de huidige aanbodproblemen op de suikermarkt, maar 
hebben zich gekant tegen een verlenging van de regeling na de geplande vervaldatum van 2015.  

Als gevolg van de hervorming van de EU-suikersector van 2006 zal de huidige quotaregeling 
normaliter aflopen in september 2015. De Commissievoorstellen tot hervorming van het GLB 
voorzien niet in een verlenging van die regeling na die datum.  
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Verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen 

Op verzoek van de Franse delegatie heeft het voorzitterschap meegedeeld dat in de Raad in een later 
stadium een gekwalificeerde meerderheid kan worden gevonden voor de tijdelijke voortzetting van 
het programma voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen. Dat moet de 
effectieve uitvoering, onder specifieke voorwaarden, van het programma in 2012 en 2013 
garanderen.  

Het voorzitterschap zal dit punt op de agenda van een volgende Raadszitting plaatsen, opdat er op 
basis van een compromis van het voorzitterschap een akkoord kan worden bereikt. 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar persmededeling 16899/11. 
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ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN 

VISSERIJ 

Partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Guinee-Bissau - Nieuw protocol  

De Raad heeft een besluit vastgesteld betreffende de ondertekening, namens de EG, en de 
voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële 
tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en 
de Republiek Guinee-Bissau (15179/11).  

De partnerschapsovereenkomst in de sector visserij tussen de EG en Guinee-Bissau is in 2008 
gesloten. Het protocol bij die overeenkomst is vooral bedoeld om de aan de EU-vaartuigen geboden 
vangstmogelijkheden vast te stellen, alsmede de financiële tegenprestatie voor de toegangsrechten 
en los daarvan voor de ondersteuning van de sector. Na afloop van de onderhandelingen is een 
nieuw protocol geparafeerd op 15 juni 2011, zijnde de datum waarop het vorige protocol afliep. Om 
ervoor te zorgen dat de EU-vaartuigen hun visserijactiviteiten kunnen voortzetten, moet het nieuwe 
protocol, in afwachting van de voltooiing van de voor de formele sluiting ervan vereiste procedures, 
worden ondertekend en voorlopig worden toegepast. 

Naast het besluit over de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol heeft de Raad 
tevens een verordening vastgesteld betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden over de 
lidstaten (15177/11). 

LANDBOUW 

Bosbouw - Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 

De Raad heeft een besluit vastgesteld betreffende de sluiting, namens de EU, van de Internationale 
Overeenkomst inzake tropisch hout van 2006 (5812/11).  

De conferentie die in het kader van de Unctad (Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en 
ontwikkeling) was opgezet, heeft haar werkzaamheden met betrekking tot de vervanging van de 
Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994 afgerond met de vaststelling van een 
nieuwe overeenkomst op 27 januari 2006. Die overeenkomst staat open voor ondertekening ten 
kantore van de VN in New York.  
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Hoewel overeenkomsten inzake tropisch hout in het algemeen handelsovereenkomsten zijn als 
bedoeld in artikel 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, worden zij 
beschouwd als overeenkomsten die betrekking hebben op niet-conventionele basisproducten, en 
daarmee zowel handel als milieu omvatten, via duurzaam beheer ter bescherming van tropische 
houtsoorten. 

Bovengenoemd besluit is dan ook bedoeld om de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout 
van 2006 goed te keuren en de EU machtiging te verlenen om de akte van goedkeuring neder te 
leggen bij het bureau internationale overeenkomsten van de Verenigde Naties. 

ONDERZOEK 

Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 

De Raad heeft een verordening vastgesteld tot wijziging van de huidige bepalingen inzake de 
Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof om onderzoeksactiviteiten te 
bevorderen en het aantrekken van meer middelen voor het project te vergemakkelijken (14993/1/11 
REV 1). 

Het gezamenlijk technologie-initiatief brandstofcellen en waterstof is een publiek-privaat 
partnerschap dat onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieactiviteiten voor technologie op het 
gebied van brandstofcel- en waterstofenergie in Europa ondersteunt. Doel is deze technologieën 
sneller op de markt te kunnen brengen en hun mogelijkheden ter bevordering van een koolstofarm 
energiesysteem te benutten. 

Om dit initiatief in de praktijk te brengen, hebben de oprichtende leden in mei 2008 een 
gezamenlijke onderneming opgezet voor de periode tot 2017 met als doel middelen uit de publieke 
en de private sector te bundelen1. 

                                                 

1 Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st14/st14078.en11.pdf
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VOLKSGEZONDHEID 

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 

De Raad heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een 
richtlijn die vaststelt welke procedure fabrikanten dienen te volgen om tests voor de variant van de 
ziekte van Creutzfeldt-Jakob te voorzien van de CE-markering. 

De richtlijn houdt een wijziging in van Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek, die bepaalt dat de lijst van de onder bijlage II vallende hulpmiddelen kan 
worden uitgebreid volgens de regelgevingsprocedure met toetsing. 

Dit betekent dat de Commissie, nu de Raad zijn fiat heeft gegeven, behoudens bezwaar van het 
Europees Parlement de richtlijn volgens die procedure kan aannemen. 

WERKGELEGENHEID 

Beschikbaarstelling van middelen, ten behoeve van Ierland, uit het Europees fonds voor 

aanpassing aan de globalisering 

De Raad heeft drie besluiten vastgesteld waarbij in totaal 35,7 miljoen euro uit het Europees fonds 
voor aanpassing aan de globalisering (EFG) wordt vrijgemaakt voor de ondersteuning van ontslagen 
werknemers in de Ierse bouwsector. Een bedrag van 21,7 miljoen euro wordt uitgetrokken voor 
werknemers die met name in de gespecialiseerde bouwsector zijn ontslagen. Een bedrag van 
12,7 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor ontslagen werknemers die gespecialiseerd zijn in de 
bouw van gebouwen, terwijl nog eens 1,4 miljoen euro wordt gereserveerd voor ontslagen 
werknemers van de sectoren bouwkunst en bouwkunde, technische testen en analyses. De Ierse 
bouwsector is zwaar getroffen door de afgenomen bouwactiviteit wegens de kredietschaarste die 
als gevolg van de wereldwijde financiële en economische crisis in de banksector heerst. 

 


