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17 juni 2021

EU eens over verdeling miljardenfonds voor
brexitschade
Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de verdeling
van een hulpfonds voor vissers en andere gedupeerden van de brexit. Het fonds bevat 5 miljard euro,
waarvan Nederland grosso modo op 810 miljoen rekent.
De overeenkomst is nog niet de nitief. De onderhandelaars leggen die nu aan de verantwoordelijk ministers van de
EU-landen en aan het hele parlement voor. Zij moeten nog instemmen.
Nederlandse vissers mogen door het vertrek van de Britten uit de EU ongeveer een kwart minder vis vangen in Britse
wateren. Ze hoopten op 130 miljoen uit het steunfonds, dat o

cieel Brexitaanpassingsreserve heet. Dat stond even op

het spel toen onder andere Frankrijk de verdeling van het geld uit het fonds in zijn voordeel probeerde te veranderen.
Het is nog onduidelijk hoe het akkoord precies voor Nederland en voor de vissers uitpakt. Het laatste ontwerp was voor
die laatsten veel minder ongunstig dan het tegenvoorstel uit de koker van de Fransen. Daardoor hadden de Nederlandse
vissers meer dan 15 miljoen euro van de aanvankelijk verwachte 130 miljoen kunnen mislopen. Nu blijft de tegenvaller
beperkt, zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP).
"Dit is een aanvaardbaar compromis. Het bedrag is iets minder voor de Nederlandse vissers, maar dat is te overzien",
meent Ruissen. Hem zitten vooral de EU-regels dwars die extra steun uit de Nederlandse schatkist verbieden. Die
worden volgens de SGP'er niet versoepeld.
Nederland krijgt na Ierland de grootste bijdrage uit het fonds. Het is bedoeld als tegemoetkoming voor de schade die
niet alleen vissers, maar ook bijvoorbeeld handel en transport lijden door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit
de EU, dat 1 januari zijn beslag kreeg.
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23 juni 2022

Consumentenvertrouwen eurozone bijna op laagste
punt ooit
Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni gedaald naar bijna het
laagste niveau ooit. Dat meldt de Europese Commissie, op basis van haar
index die het... 
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22 juni 2022

Brussel: strengere regels en toezicht duurzame
handel nodig
De Europese Commissie wil strengere regels voor en toezicht op mensen- en
arbeidsrechten, milieu- en klimaateisen in handelsverdragen met andere
landen en daarvoor... 

NIEUWS

14 juni 2022

EU dreigt Britten met rechtsgang om schenden
brexitafspraken
De Europese Unie weigert de afspraken los te laten die zij met het Verenigd
Koninkrijk heeft gemaakt over Noord-Ierland. Als de Britse regering doorzet
en de afspraken... 
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07 juni 2022

EU akkoord over 'fatsoensnorm' voor minimumloon
EU-landen moeten voortaan nagaan of hun minimumloon niet achterblijft bij
de gemiddelde lonen. Het minimum moet iedere twee jaar bij de tijd worden
gebracht, hebben... 
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24 mei 2022

Europese Commissie wil begrotingsregels tot 2024
opschorten
De Europese Commissie wil de EU-begrotingsregels tot eind 2023
opschorten, vanwege de onzekere economische gevolgen van de oorlog in
Oekraïne. 

