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Glavni rezultati Sveta

Svet je odobril spremembe predpisov o DDV na storitve, da bi se zagotovila obdavčitev večine
storitev v državi članici potrošnje, ponudniki storitev pa bi lahko svoje obveznosti DDV iz celotne
EU izpolnjevali v eni državi članici in tako znižali stroške izpolnjevanja obveznosti.
Svet je obravnaval posodobljene različice programov za stabilnost in konvergenco, ki so jih
predstavile številne države članice.
Sprejel je dokument o ključnih vprašanjih na področju ekonomskih in finančnih zadev, pa tudi
sklepe o učinkovitosti ekonomskih instrumentov za uresničevanje ciljev na področju energije in
podnebnih sprememb. Oba dokumenta bosta predložena spomladanskemu zasedanju Evropskega
sveta, ki bo potekalo 13. in 14. marca v Bruslju.
Svet je odobril tudi posodobljeno partnerstvo za pristop s Hrvaško, začetek misije EU v podporo
reforme varnostnega sektorja v Gvineji-Bissau in podaljšanje mandatov več posebnih
predstavnikov EU.
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UDELEŽENCI

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali:
Belgija: Belgija:
Didier REYNDERS

podpredsednik vlade in minister za finance

Bolgarija:
Plamen Vassilev ORESHARSKI

minister za finance

Češka republika:
Tomáš ZÍDEK

namestnik ministra za finance, pristojen za mednarodne
odnose in finančno politiko

Danska:
Claus GRUBE

stalni predstavnik

Nemčija:
Peer STEINBRÜCK

zvezni minister za finance

Estonija:
Ivari PADAR

minister za finance

Irska:
Mr Brian COWEN

podpredsednik vlade ("Tánaiste") in minister za finance

Grčija:
Georgios ALOGOSKOUFIS

minister za gospodarstvo in finance

Španija:
Pedro SOLBES MIRA

drugi podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo in
finance

Francija:
Christine LAGARDE

ministrica za gospodarstvo, finance in zaposlovanje

Italija:
Tommaso PADOA SCHIOPPA

minister za gospodarstvo in finance

Ciper:
Michalis SARRIS

minister za finance

Latvija:
Normunds POPENS

stalni predstavnik

Litva:
Rimantas ŠADŽIUS

minister za finance

Luksemburg:
Jeannot KRECKÉ

minister za gospodarstvo in zunanjo trgovino, minister za
šport

Madžarska:
János VERES

minister za finance

Malta:
Alfred CAMILLERI

stalni državni sekretar na Ministrstvu za finance

Nizozemska
Wouter BOS

minister za finance, podpredsednik vlade

Avstrija:
Wilhelm MOLTERER

podkancler in zvezni minister za finance

Poljska:
Jan VINCENT-ROSTOWSKI

minister za finance

Portugalska:
Emanuel AUGUSTO SANTOS
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Romunija:
Varujan VOSGANIAN

minister za gospodarstvo in finance

Slovenija:
Andrej BAJUK
Žiga LAVRIČ

minister za finance
državni sekretar na Ministrstvu za finance

Slovaška:
Ján POČIATEK

minister za finance

Finska:
Jyrki KATAINEN

podpredsednik vlade, minister za finance

Švedska:
Anders BORG

minister za finance

Združeno kraljestvo:
Angela EAGLE

ministrica za finance

Komisija:
Günter VERHEUGEN
Siim KALLAS
Joaquín ALMUNIA

podpredsednik
podpredsednik
komisar

Drugi udeleženci:
Philippe MAYSTADT
Xavier MUSCA
Christian KASTROP

predsednik Evropske investicijske banke
predsednik Ekonomsko-finančnega odbora
predsednik Odbora za ekonomsko politiko
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TOČKE RAZPRAVE
PROGRAMI ZA STABILNOST IN KONVERGENCO
Svet je sprejel mnenja o številnih letnih posodobljenih različicah programov za stabilnost in
konvergenco držav članic, in sicer o:
– posodobljenih različicah programov za stabilnost, ki so jih predstavile Nemčija, Francija, Italija,
Luksemburg, Nizozemska in Finska;
– posodobljenih različicah programov za konvergenco, ki so jih predstavile Madžarska, Romunija,
Slovaška, Švedska in Združeno kraljestvo.
Svet je opravil tudi izmenjavo mnenj o političnih ukrepih, ki podpirajo doseganje srednjeročnih
ciljev držav članic.
V skladu s Paktom stabilnosti in rasti EU morajo države članice, katerih valuta je euro, predložiti
programe za stabilnost, druge, ki niso prevzele enotne valute, pa morajo predstaviti programe za
konvergenco.
Programi določajo srednjeročne proračunske cilje držav članic, temeljne predpostavke predvidenega
gospodarskega razvoja in pomembnih gospodarskih spremenljivk, prikaz proračunskih in drugih
gospodarsko političnih ukrepov ter analizo vpliva sprememb predpostavk na stanje njihovega
proračuna in dolga.
Namen tega je zagotoviti zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen
in za trajnostno rast, ki prispeva k ustvarjanju delovnih mest.
Mnenje Sveta je navedeno v naslednjih dokumentih:
6306/08
6309/08
6311/08
6312/08
6313/08
6314/08
6315/08
6316/08
6317/08
6318/08
6320/08

(Luksemburg)
(Finska)
(Nizozemska)
(Nemčija)
(Švedska)
(Madžarska)
(Združeno kraljestvo)
(Italija)
(Francija)
(Romunija)
(Slovaška)

Svet bo mnenja o drugi skupini posodobljenih različic programov za stabilnost in konvergenco
sprejel na seji 4. marca.
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PRIPRAVA SPOMLADANSKEGA ZASEDANJA EVROPSKEGA SVETA
Svet je odobril dve besedili, ki bosta predloženi spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta
(13. in 14. marca v Bruslju) zaradi letnega pregleda strategije EU za rast in delovna mesta.
– Dokument o ključnih vprašanjih na področju ekonomskih in finančnih zadev
Svet je sprejel dokument o ključnih vprašanjih, v katerem je določil glavne politične cilje za
leto 2008 na področju ekonomskih in finančnih zadev.
Dokument o ključnih vprašanjih je naveden v 5267/1/08 REV 1.
Svet za ekonomske in finančne zadeve je le ena od sestav Sveta, ki prispevajo dokumente o ključnih
vprašanjih za zasedanje Evropskega sveta. Odbor stalnih predstavnikov bo iz teh dokumentov
povzel glavna sporočila in tako pripravil osnutek sklepov Evropskega sveta.
– Energija in podnebne spremembe
Svet je kot prispevek k razpravi o energiji in podnebnih spremembah sprejel naslednje sklepe:
"Reševanje podnebnih sprememb je gospodarsko in okoljsko vprašanje. Nebrzdane podnebne
spremembe bi lahko imele velik vpliv na makroekonomskem področju, izvajanje politik za
ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem spremembam pa ima tudi znatne gospodarske in
davčne posledice. Vendar pa se ocenjuje, da bodo stroški ukrepanja na svetovni ravni, tj. do treh
odstotkov svetovnega BDP do leta 2030, veliko nižji od stroškov neukrepanja, v kolikor se bodo
izvajale rešitve na svetovni ravni ter stroškovno učinkoviti ukrepi. Ključen izziv je zagotoviti, da se
prehod h gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika izvede na način, ki je skladen s konkurenčnostjo
EU ter zdravimi in vzdržnimi javnimi financami in ki pozitivno prispeva k širšim ciljem rasti,
skladnim z Lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta.
Svet pozdravlja poročilo Odbora za ekonomsko politiko, ki vključuje pregled izkušenj držav članic
v zvezi z instrumenti politike za uresničevanje ciljev na področju energije in podnebnih sprememb.
Izbira in zasnova politike za ublažitev in prilagoditev bosta bistveno vplivali na skupne stroške
ukrepanja. Kot prispevek k razpravam na bližnjem zasedanju Evropskega sveta o energiji in politiki
podnebnih sprememb, pri katerih bo obravnavan nedavno objavljeni paket ukrepov za podnebne
spremembe in obnovljivo energijo, Svet:
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• UGOTAVLJA, da se stroški za zmanjšanje emisij CO2 za eno tono zelo razlikujejo, saj države
EU v zvezi s tem izvajajo različne ukrepe. Ponavadi so ukrepi za izboljšanje energetske
učinkovitosti najcenejši, medtem ko je večanje deleža obnovljivih virov kratkoročno dražje, tudi
če je stroške obnovljive energije z razvojem nove tehnologije dolgoročno možno znižati. Čeprav
bodo za doseganje ciljev na področju energije in podnebnih sprememb do leta 2020 potrebni
različni instrumenti, je treba upoštevati njihove relativne stroške;
• POUDARJA pomen tržnih instrumentov politike, kot so sistem za trgovanje z emisijami (ETS)
in okoljski davki, pri zagotavljanju najcenejših političnih možnosti za doseganje ciljev na
področju energije in podnebnih sprememb. Glede na to, da se pogosto hkrati uporablja več
instrumentov politik, Svet POUDARJA, da je treba skrbno preučiti povezavo med različnimi
instrumenti, da bi se izognili manjši učinkovitosti in pretiranim stroškom pri zagotavljanju enake
cene toplogrednih plinov na državni in evropski ravni;
• PRIZNAVA, da je treba dosledno upoštevati posledice ukrepov s področja podnebnih sprememb
za porazdelitev prihodka, davčno politiko in javne finance, vključno z morebitnim učinkom
povečanega licitiranja pravic do emisij toplogrednih plinov na priliv dohodka. Svet zato
POUDARJA, da bi finančni ministri morali obravnavati vse politike, ki imajo pomembne
proračunske posledice. Za namene subsidiarnosti in vzdržnih javnih financ bi se morali prihodki,
ustvarjeni pri licitiranju, uporabljati v skladu z načeli dobrega upravljanja proračuna, zlasti pa za
njih ne bi smela veljati obvezna namenskost na ravni EU. Države članice bi morale te prihodke
porabiti v skladu s prizadevanji EU za boj proti podnebnim spremembam;
• MENI, da bi bilo treba oceniti in upoštevati skupne stroške predlogov Komisije za področje
energije in podnebnih sprememb, SE STRINJA, da je potrebna ustrezna predhodna analiza
stroškov in koristi ter naknadna ocena izvajanja instrumentov politik in delnih ciljev, ter
POZIVA K poročanju o proračunskih ter mikro- in makroekonomskih stroških usklajevanja.
Zahteve o poročanju bi morale biti v skladu s prizadevanji za zmanjšanje upravne obremenitve.
Te informacije bi bilo treba zbrati in o njih redno poročati Svetu ECOFIN;
• POUDARJA pomen prožnostnih mehanizmov za doseganje ciljev na cenovno učinkovit način.
Ti bi lahko vključevali prožnost pri zasnovi in izvajanju ciljev glede obnovljivih virov, uporabo
projektno zasnovanih kjotskih dobropisov ter možnost virtualnega ali fizičnega trgovanja z
obnovljivimi viri znotraj in izven Unije, pri čemer bi se upoštevale povezave z obstoječimi
učinkovitimi državnimi programi podpore. Svet OPOZARJA, da bi dodatni delni cilji lahko
ustvarili dodatne stroške ter da po nepotrebnem ne bi smeli zmanjšati prožnosti pri izvajanju;
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• PONOVNO OPOZARJA, da je sistem za trgovanje z emisijami EU (EU-ETS) v središču
dolgoročnih prizadevanj EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in izpolnjevanje
mednarodnih zavez na področju podnebnih sprememb; POZIVA K nadaljnjemu delu na
področju tržnih vprašanj, povezanih s tekočim razvojem dogodkov v zvezi z EU-ETS, kot so
pogoji, pod katerimi bi se različni sistemi za trgovanje z emisijami lahko uspešno in učinkovito
povezali, razširitev na druge sektorje, spremljanje trga, regulativni nadzor in obveščanje;
• MENI, da se v okviru EU-ETS licitiranje zdi načeloma najboljša metoda za porazdelitev. Svet
PRIZNAVA, da je treba upoštevati vprašanje konkurenčnosti in obvladovati tveganje večjih
emisij ogljika v državah z nižjimi okoljskimi standardi izven EU. V ta namen se bodo preučili
vsakršni potrebni ukrepi. Iz obstoječih dokazov je razvidno, da bodo tveganja skoncentrirana v
energetskih in energetsko intenzivnih sektorjih gospodarstva EU, ki so po državah članicah
različno razporejeni.
• POUDARJA pomen jasnih in verodostojnih dolgoročnih spodbud za vlagatelje in potrebo po
oblikovanju splošnega političnega okvira, ki bi spodbujal in ustvarjal naložbe zasebnega sektorja
v energetsko infrastrukturo ter varne in nove čiste tehnologije. Svet POUDARJA, da bi politični
predlogi za leto 2020 in po njem morali zasebnemu sektorju zagotoviti jasen pregled nad ravnijo
omejitve količin ogljika, vključno s pogoji, ki bi v prihodnosti lahko vplivali na spremembo teh
omejitev;
• OPOZARJA, da bi dobro delujoči energetski trgi lahko pripomogli k izboljšanju cenovnih
spodbud in zmanjšali stroške politik za doseganje ciljev na področju energije in podnebnih
sprememb ter zanesljivosti oskrbe z energijo, ki temelji na različnih omrežjih oskrbe z energijo,
vključno z zunanjim vidikom. V tem okviru so potrebna dodatna prizadevanja, da bi dosegli
resnično konkurenčen, medsebojno povezan in enoten vseevropski notranji trg z električno
energijo in plinom;
• POUDARJA pomen usklajenega mednarodnega delovanja za oblikovanje ekonomsko in
okoljsko učinkovitih ukrepov ter PONOVNO POTRJUJE pomen novega vseobsegajočega
mednarodnega dogovora o podnebnih spremembah v okviru Okvirne konvencije Združenih
narodov o spremembi podnebja, najpozneje do leta 2009. Svet POUDARJA, da je stroškovno
učinkovito zmanjšanje emisij treba doseči z oblikovanjem svetovnega trga ogljika in nadaljnjo
uporabo obstoječih prožnih mednarodnih mehanizmov. V tem smislu je treba poiskati rešitve,
izoblikovati nove instrumente in usmeriti naložbe zasebnega sektorja, da bi spodbudili
stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij v državah v razvoju (npr. z ukinitvijo energetskih
subvencij), ter okrepiti državne ukrepe za doseganje dogovora o podnebju na svetovni ravni
Svet POZIVA Odbor za ekonomsko politiko, naj nadaljuje delo v zvezi z gospodarskim vidikom
energije in podnebnih sprememb, ter Ekonomsko-finančni odbor, naj obravnava mednarodne vidike
financiranja ukrepov na svetovni ravni; pričakuje, da bo do jeseni 2008 prejel nadaljnje informacije
v zvezi z obema delovnima področjema."
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BOLJŠI PREDPISI
V Svetu je na podlagi sporočila Komisije (6077/08) potekala izmenjava mnenj o napredku glede
pobude EU za "boljše predpise".
Pobuda za "boljše predpise" vključuje poenostavitev zakonodaje, zmanjšanje upravnih bremen za
podjetja, širšo uporabo presoje ekonomskih vplivov ter tudi druge ukrepe, namenjene zmanjšanju
nepotrebnih stroškov za podjetja, ki so posledica ukrepov, sprejetih za uskladitev z zahtevami
predpisov.
Za podjetja, prostovoljne skupine in državljane je "birokracija" vedno znova eden glavnih
pomislekov; ta pobuda je zato osrednji del strategije EU za krepitev konkurenčnosti ter podporo
rasti in zaposlovanju.
Komisija v sporočilu ocenjuje napredek, dosežen pri poenostavljanju obstoječe zakonodaje in
doseganju cilja 25 % zmanjšanja upravnih bremen za podjetja do leta 2012, ki ga je lani marca
določil Evropski svet. Evropski svet je tudi pozval države članice, naj do leta 2008 zastavijo enako
ambiciozne nacionalne cilje.
V sporočilu so navedeni načrti za nadaljevanje te pobude v naslednjih dveh letih.
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PRORAČUN EU – RAZREŠNICA ZA LETO 2006
Svet je na podlagi poročila Računskega sodišča1 s kvalificirano večino odobril priporočilo o
razrešnici Komisiji glede izvrševanja splošnega proračuna EU za leto 2006 (5842/08 ADD 1).
Nizozemska delegacija je glasovala proti.
Svet je odobril tudi priporočila o razrešnici direktorjem 22 specializiranih agencij EU glede
izvrševanja njihovih proračunov za leto 2006 (5843/08 ADD 1 + 5855/08 ADD 1) ter sklepe o vrsti
posebnih poročil Računskega sodišča (5842/08 ADD 2).
Priporočila in sklepi bodo v skladu z določbami o podeljevanju razrešnic glede izvrševanja
proračuna poslani Evropskemu parlamentu.

1

UL C 273, 15.11.2007, str. 1.
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SREČANJA OB ROBU SVETA
Ob robu zasedanja Sveta so potekala naslednja srečanja:
– Dialog o makroekonomski politiki s socialnimi partnerji
Predsedstvo Sveta se je sestalo s socialnimi partnerji (predstavniki delodajalcev, sindikatov, javnih
podjetij in MSP), s katerimi je razpravljalo o gospodarskih razmerah in odzivih politike. Srečanja so
se udeležili tudi predstavniki Komisije, evroskupine, Evropske centralne banke in centralnih bank
zunaj evroobmočja.
– Evroskupina
Ministri držav članic evroobmočja so se 11. februarja udeležili sestanka evroskupine.
– Delovni zajtrk na temo gospodarskih razmer
Ministri so se udeležili delovnega zajtrka, kjer so razpravljali o gospodarskih razmerah. Obveščeni
so bili tudi o rezultatih s sestanka evroskupine z dne 11. februarja.
– Srečanje z Evropskim parlamentom
Predsedstvo Sveta se je sestalo z delegacijo Evropskega parlamenta, da bi razpravljali o letošnji
posodobitvi širših smernic gospodarske politike EU in zadnjih dogajanjih na finančnih trgih.
*
*

*

Med kosilom so ministri razpravljali o vprašanjih, povezanih z Evropsko banko za obnovo in
razvoj, zaradi letnega srečanja banke, ki bo potekalo 18. in 19. maja v Kijevu.
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DRUGE ODOBRENE TOČKE
EKONOMSKE IN FINANČNE ZADEVE
DDV na storitve
Svet je sprejel sveženj ukrepov o davku na dodano vrednost (DDV), ki vključuje spremembo pravil
o kraju opravljanja storitev, s čimer se zagotovi, da se večina storitev obdavči v državi članici
potrošnje.
Hkrati sveženj ukrepov uvaja možnost, da lahko davkoplačevalci, ki opravljajo nekatere storitve,
svoje obveznosti poročanja glede DDV v celotni EU izpolnijo v eni sami državi članici (z uporabo
"mini ureditve vse na enem mestu") in tako zmanjšajo stroške izpolnjevanja obveznosti.
V svežnju, ki vsebuje dva osnutka direktiv in osnutek uredbe, so predvideni tudi izboljšani
mehanizmi za sodelovanje med državami članicami zaradi preprečevanja izogibanja plačilu davka v
okviru novega sistema.
Sprejetje v Svetu je potekalo v skladu s političnim dogovorom, doseženem na seji Sveta 4.
decembra 2007.
Za podrobnejše informacije glej sporočilo za javnost 6359/08.
Dajatev na kapital (prenovitev)
Svet je sprejel direktivo o prenovitvi direktive o dajatvah na kapital (16525/07).
Namen te direktive o "posrednih davkih na zbiranje kapitala" je prispevati k pravni varnosti s
povečanjem preglednosti in racionalnosti ter poenostavitvijo zakonodaje na tem področju. V
direktivi se odraža tudi razvoj, ki izhaja iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti
Direktiva omogoča državam članicam, ki trenutno uporabljajo dajatev na kapital, da vse transakcije
ali del zadevnih transakcij še naprej zavežejo dajatvi na kapital. Vendar tudi določa, da če se država
članica odloči, da ne bo obračunavala dajatve na kapital, ne sme imeti možnosti, da bi te dajatve
ponovno uvedla.
Od leta 1985 dalje je veliko držav članic odpravilo dajatev na kapital, sedem držav članic pa jo še
naprej obračunava. Komisija naj bi vsake tri leta poročala o izvajanju direktive z namenom, da se ta
dajatev odpravi.
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ZUNANJI ODNOSI
Posebni predstavniki EU – podaljšanje mandatov
Svet je sprejel skupne ukrepe o podaljšanju in nekaterih spremembah mandatov štirih posebnih
predstavnikov EU (PPEU).
Skupni ukrepi podaljšujejo mandat:
• Kálmána MIZSEIA, PPEU za Moldavijo, do 28. februarja 2009 (5091/08);
• Pierra Morela, PPEU za srednjo Azijo, do 28. februarja 2009 (5206/08);
• Roelanda van de Geera, PPEU za območje afriških Velikih jezer, do 28. februarja 2009.
Ta mandat je bil spremenjen tudi glede vloge, ki je bila dodeljena PPEU v zvezi z dvema
misijama EU za reformo varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo: policijsko misijo
EU in njeno povezavo s pravosodnim sistemom (EUPOL RD Congo) ter misijo EU, namenjeno
zagotavljanju nasvetov in pomoči pri reformi varnostnega sektorja (EUSEC RD Congo),
(5301/08);
• Torbena Brylleja, PPEU za Sudan, do 28. februarja 2009.
Ta mandat je bil spremenjen, da bi se upošteval zaključek civilno-vojaškega podpornega ukrepa
EU za misiji Afriške unije v regiji Darfur v Sudanu in Somaliji (5485/08).
Prepoznavanje in izsleditev nedovoljenega osebnega in lahkega orožja
Svet je sprejel skupni ukrep, namenjen izboljšanju informacijskih mehanizmov za prepoznavanje in
izsleditev nedovoljenega osebnega in lahkega orožja (15450/07).
Skupni ukrep bo prispeval k izboljšanju izmenjave informacij o določbah mednarodnega
instrumenta Združenih narodov za izsleditev in boljšemu razumevanju teh določb v državah
upravičenkah v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki.
Ocenjeni skupni stroški projekta znašajo 538.000 EUR, pri čemer bo EU prispevala 300 000 EUR.
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Evropski svet je decembra 2005 odobril strategijo EU za boj proti nezakonitemu kopičenju in
trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom (strategija EU SALW) in se pri
tem zavzel za podporo sprejetju pravno zavezujočega mednarodnega instrumenta v zvezi s
prepoznavanjem in izsleditvijo SALW.
EU/Izrael – sodelovanje v programih Skupnosti
Svet je sprejel sklep, s katerim je odobril podpis in začasno uporabo protokola k pridružitvenemu
sporazumu med EU in Izraelom, v katerem so določena splošna načela, ki urejajo sodelovanje
Izraela v programih Skupnosti (5465/08 in 5468/08).
Liberija – omejitveni ukrepi
Svet je sprejel skupno stališče o omejitvenih ukrepih proti Liberiji, s katerim je za nadaljnjih
12 mesecev podaljšal omejitvene ukrepe za orožje in omejitve glede potovanj nekaterih
posameznikov (5364/08). Ti ukrepi se na podlagi resolucije Varnostnega sveta ZN 1792(2007) s
tem izvajajo na ravni EU.
Cilj skupnega stališča je tudi združitev vseh trenutno veljavnih omejitvenih ukrepov proti Liberiji v
enem samem pravnem aktu.
EVROPSKA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA
Gvineja-Bissau – misija EU v podporo reforme varnostnega sektorja
Svet je sprejel skupni ukrep o ustanovitvi misije EU, ki naj bi se v okviru evropske varnostne in
obrambne politike izvedla v podporo reforme varnostnega sektorja v Gvineji-Bissau (EVOP)
(5497/08).
Cilj misije je zagotavljanje nasvetov in pomoči lokalnim organom pri reformi varnostnega sektorja,
da bi pripomogli k oblikovanju pogojev za izvajanje nacionalne strategije za reformo varnostnega
sektorja, v tesnem sodelovanju z drugimi akterji EU ter mednarodnimi in bilateralnimi akterji, ter da
bi olajšali naknadno vključevanje donatorjev.
Za podrobnejše informacije glej sporočilo za javnost 6372/08.
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RAZVOJNO SODELOVANJE
Evropski razvojni skladi – razrešnica za leto 2006
Svet je sprejel priporočila o podelitvi razrešnice Komisiji s strani Evropskega parlamenta za
izvajanje dejavnosti šestega, sedmega, osmega oziroma devetega Evropskega razvojnega sklada za
proračunsko leto 2006 (16744/07, 16745/07, 16746/07 in 16748/07).
Svet je sprejel tudi izjavo v zvezi z izjavo o zanesljivosti, ki jo Računsko sodišče poda glede
računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Priporočila in
izjava bodo poslani Evropskemu parlamentu (5908/08).
ŠIRITEV
Partnerstvo za pristop s Hrvaško
Svet je sprejel sklep o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz Partnerstva za pristop s Hrvaško
(5122/08).
Sklep temelji na uredbi 533/2004 o ustanovitvi partnerstev v okviru stabilizacijskega in
pridružitvenega procesa za Zahodni Balkan.
S sklepom se posodablja sedanje partnerstvo, da bi na podlagi ugotovitev iz poročila Komisije iz
leta 2007 o napredku Hrvaške pri pripravah na nadaljnje vključevanje v EU opredelili nove
prednostne naloge za nadaljnje delo.
Partnerstvo za pristop je ključni element predpristopne strategije in opredeljuje nove, pa tudi
preostale prednostne naloge za ukrepanje ter določa smernice za finančno pomoč Hrvaški.
Sklep razveljavlja Sklep 2006/145/ES.
PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Schengen – proračun za leto 2008
Države članice v Svetu so sprejele proračun za SISNET (komunikacijska infrastruktura za
schengensko okolje) za leto 2008 (15950/07).
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TRGOVINSKA POLITIKA
Uredbe o trgovinskih ovirah – pravice Skupnosti po mednarodnih pravilih
Svet je sprejel uredbo o spremembi uredbe 3286/94 o postopkih na področju skupne trgovinske
politike EU za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti
tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (16698/07).
Uredba 3286/94 ("uredba o trgovinskih ovirah") je bila spremenjena, da bi ukinili obstoječo
prepoved za podjetja Skupnosti, da se pri vlaganju pritožb sklicujejo izključno na dvostranske
sporazume.
Uredba o trgovinskih ovirah je eden od instrumentov trgovinske politike EU, ki omogoča nadzor
nad spoštovanjem obveznosti, izhajajočih iz mednarodnih trgovinskih sporazumov, s ciljem
odpravljanja trgovinskih ovir.
Podjetjem in proizvajalcem v Skupnosti daje pravico, da pri Komisiji vložijo pritožbo v zvezi s
trgovinskimi ovirami. Če je pritožba sprejemljiva, se sproži preiskava glede obstoja domnevnih ovir
in škodljivih učinkov na trgovino ali škode za industrijo EU. Zaradi takšne pritožbe se Skupnost
lahko odloči za sprožitev postopka reševanja sporov po mednarodnem sporazumu s trgovinskim
partnerjem.
ENERGETIKA
Agencija za oskrbo Euratom – statut
Svet je sprejel sklep o določitvi novega statuta Agencije za oskrbo Euratom (5064/08).
S sklepom se razveljavi in nadomesti statut Agencije za oskrbo Euratom z dne 6. novembra 1958,
da bi upoštevali porast števila držav članic in potrebo po uporabi sodobnih finančnih predpisov za
agencijo ter potrebo po določitvi njenega sedeža. Sedež agencije bo v Luxembourgu.
Poslanstvo Agencije za oskrbo Euratom je zagotavljanje redne in pravične dobave jedrskega
materiala uporabnikom v Evropski uniji.
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RIBIŠTVO

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Slonokoščeno obalo
Svet je sprejel sklep, s katerim je odobril sklenitev sporazuma s Slonokoščeno obalo o začasni
uporabi protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s sporazumom o
partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Slonokoščeno obalo o ribolovu v vodah Slonokoščene
obale (16679/07).
Ribolovne možnosti, določene v protokolu, se med države članice razdelijo z veljavnostjo za nazaj
od 1. julija 2007 do 30. junija 2013, in sicer:
– 25 plovil z zaporno plavarico: Španija (15 plovil) in Francija (10 plovil);
– 15 plovil s površinskim parangalom: Španija (10 plovil) in Portugalska (5 plovil).
Letni finančni prispevek EU znaša 455 000 EUR, kar ustreza referenčni tonaži 7000 ton na leto,
skupaj s posebnim letnim zneskom v višini 140 000 EUR, namenjenim podpori in izvajanju ribiške
politike Slonokoščene obale.
Novi sporazum bo nadomestil sporazum iz leta 1990 o ribolovu v obalnih vodah Slonokoščene
obale.
Sporazum o partnerstvu med EU in Sejšeli
Svet je sprejel sklep, s katerim je odobril vključitev sprememb v protokol, ki za obdobje od
18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene
po sporazumu s Sejšeli (16663/07).
S spremembami se poveča referenčna tonaža, ob upoštevanju povprečne ravni ulova v preteklih treh
letih, uvede se finančna podpora za partnerstvo in poveča delež, ki ga plačujejo lastniki plovil.
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SKLEP, SPREJET S PISNIM POSTOPKOM
Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija – omejevalni ukrepi proti skrajnežem
Svet je 8. februarja sprejel skupno stališče o posodobitvi seznama oseb, za katere veljajo omejevalni
ukrepi proti skrajnežem v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (NJRM), in enoletnem
podaljšanju njegove uporabe.
S skupnim stališčem se do 10. februarja 2009 podaljšajo omejevalni ukrepi, ki so bili prvič sprejeti
leta 2004.
Z ukrepi naj bi preprečili, da v EU vstopijo osebe, ki dejavno podpirajo ali sodelujejo v nasilnih
skrajnih dejavnostih, ki izpodbijajo osnovna načela stabilnosti in ozemeljske celovitosti iz
ohridskega okvirnega sporazuma ter multietnično naravo NJRM, ter/ali ki namerno izpodkopavajo
in ovirajo izvajanje tega sporazuma z dejanji, ki niso del demokratičnega procesa.
S tega seznama sta bili črtani dve osebi in dodane tri; objavljen je bil v Uradnem listu L 36 dne
9. februarja. Sedaj je na njem sedemnajst oseb, za katere velja prepoved izdaje vizuma.
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