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Glavni rezultati Sveta 

Svet je sprejel sklepe o enotnem območju plačil v evrih, tj. projekt, ki se bo začel 28. januarja in 
katerega cilj je do leta 2010 ustvariti integriran in konkurenčen enotni trg plačil v evrih. 

Pregledane so bile nekatere teme za spomladansko zasedanje Evropskega sveta, zlasti v zvezi z 
lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta, za katero se bo začel nov triletni cikel, ter sprejeti 
sklepi o reviziji enotnega trga v EU, ki je v teku. 

To je bilo prva seja Sveta ECOFIN, odkar sta se Ciper in Malta pridružila evroobmočju. 
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 � Če je Svet uradno sprejel deklaracije, sklepe ali resolucije, je to navedeno v naslovu zadevne točke, 

besedilo pa je postavljeno med navednice. 
 � Dokumenti, na katere se sklicuje besedilo, so dostopni na spletni strani Sveta 

http://www.consilium.europa.eu. 
 � Akti, sprejeti z izjavami za zapisnik Sveta, do katerih se javnosti dostop lahko omogoči, so označeni z 

zvezdico; te izjave so na voljo na zgoraj navedeni spletni strani Sveta oziroma. jih je mogoče dobiti pri 
Tiskovnem uradu. 
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UDELEŽENCI 

Vlade držav članic in Evropsko komisijo so zastopali: 

Belgija: 
Didier REYNDERS podpredsednik vlade in minister za finance 

Bolgarija: 
Plamen Vasilev OREŠARSKI minister za finance 

Češka republika: 
Tomáš ZÍDEK namestnik ministra za finance, pristojen za mednarodne 

odnose in finančno politiko 

Danska: 
Lars Løkke RASMUSSEN minister za finance 

Nemčija: 
Thomas MIROW državni sekretar, Zvezno ministrstvo za finance 

Estonija: 
Ivari PADAR minister za finance 

Irska: 
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: 
Mihalis SARIS minister za finance 

Latvija: 
Normunds POPENS stalni predstavnik 

Litva: 
Rimantas ŠADŽIUS minister za finance 

Luksemburg: 
Jean-Claude JUNCKER predsednik vlade, "Ministre d'Etat", minister za finance 

Madžarska: 
János VERES minister za finance 

Malta: 
Tonio FENECH parlamentarni državni sekretar na Ministrstvu za finance 

Nizozemska 
Wouter BOS podpredsednik vlade, minister za finance 

Avstrija: 
Christoph MATZNETTER državni sekretar, Zvezno ministrstvo za finance 

Poljska: 
Katarzyna ZAJDEL-KUROWSKA državna podsekretarka na Ministrstvu za finance 

Portugalska: 
Fernando TEIXEIRA DOS SANTOS državni minister ("Ministro de Estado"), minister za 

finance 
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Romunija: 
Varujan VOSGANIAN minister za gospodarstvo in finance 

Slovenija: 
Andrej BAJUK minister za finance 
Žiga LAVRIČ 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: 
Joaquin ALMUNIA komisar 
Charlie McCREEVY komisar 

 

Drugi udeleženci: 
Jean-Claude TRICHET predsednik Evropske centralne banke 
Philippe MAYSTADT predsednik Evropske investicijske banke 
Xavier MUSCA predsednik Ekonomsko-finančnega odbora 
Christian KASTROP predsednik Odbora za ekonomsko politiko 

 



ZAČASNA RAZLIČICA 22.I.2008 

 
5372/08 (Presse 11) 6 

 SL 

TOČKE RAZPRAVE 

DELOVNI PROGRAM PREDSEDSTVA 

Slovensko predsedstvo je Svetu predstavilo delovni program na področju ekonomskih in finančnih 
zadev med svojim mandatom (dok. 16495/2/07 REV 2). Potekala je izmenjava mnenj. 

V času slovenskega predsedovanja (januar–junij 2008) se bo Svet ECOFIN posvetil: 

• vprašanjem finančne stabilnosti, namreč odzivu politike EU na nedavno dogajanje na finančnih 
trgih, ukrepanju po reviziji Lamafalussyjevega regulativnega postopka, ki je v teku, in 
izboljšanju mehanizmov EU za obvladovanje finančnih kriz; 

• začetku novega triletnega cikla gospodarskih reform v okviru lizbonske strategije za rast in 
delovna mesta. 

Svet bo tudi nadaljeval lani začeto delo, in sicer na podlagi skupnih ciljev in prednostnih nalog, ki 
so si jih zadala nemško, portugalsko in slovensko predsedstvo : 

• zagotavljanje učinkovitega in uspešnega vodenja gospodarske politike, 

• novi ukrepi za dokončno oblikovanje notranjega trga, zlasti na področju finančnih storitev in 
obdavčitve, 

• izboljšanje kakovosti javnih financ. 
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UVEDBA EURA NA CIPRU IN MALTI 

Komisija ter ciprska in malteška delegacija so poročale Svetu o izkušnjah po uvedbi evra 1. januarja 
na Cipru in Malti. 

Državi sta hkrati dali v obtok bankovce in kovance in uvedli evro kot svojo valuto. Komisija bo 
skupaj s ciprskimi in malteškimi organi še naprej spremljala položaj, naslednji mesec pa naj bi 
pripravila tudi celovito poročilo o prehodu na evro. 
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PRIPRAVA SPOMLADANSKEGA ZASEDANJA EVROPSKEGA SVETA 

Lizbonska strategija za rast in delovna mesta: naslednji triletni cikel 

V Svetu je potekala orientacijska razprava o naslednjem triletnem ciklu lizbonske strategije EU za 
rast in delovna mesta (2008–2010), ki se bo začel z zasedanjem Evropskega sveta 13. in 14. marca. 

Teme razprave so bile: 

• poročilo Komisije o prenovljeni lizbonski strategiji in začetku novega cikla, "Ohranjanje 
hitrosti sprememb" (dok. 16714/07 + ADD1 + ADD2 + ADD3 + ADD4 REV1), 

• osnutek širših smernic gospodarske politike za obdobje 2008–2010,  

• osnutek prilagojenih integriranih priporočil za posamezne države, 

• predlog novega lizbonskega programa Skupnosti za obdobje 2008–2010 (dok. 16752/07). 

Komisija za osrednjo točko novega triletnega cikla predlaga izvajanje in uresničevanje reform, saj 
lizbonska strategija že dosega svoje cilje. Zdajšnji štirje stebri strategije – znanje in inovacije, 
zaposlovanje, poslovno okolje ter energija in podnebne spremembe – so še naprej aktualni. Čeprav 
se je treba odzvati na spremenjene razmere, sedanjih smernic verjetno ne bo treba koreniteje 
spreminjati.  

Kljub temu je treba izvajanje reform in priporočil izboljšati na številnih področjih: raziskave, 
mehanizmi inovacij, MSP, enotni trg, modernizacija javne uprave, izobraževanje in usposabljanje, 
prožna varnost (prožnost in varnost na trgu delovne sile), socialna vključenost, teritorialna kohezija, 
energetika, podnebne spremembe, vloga socialne razsežnosti ter vzdržnost in kakovost javnih 
financ. 



ZAČASNA RAZLIČICA 22.I.2008 

 
5372/08 (Presse 11) 9 

 SL 

Lizbonska strategija se izvaja z nacionalnimi programi reform v državah članicah in dopolnjujočim 
lizbonskim programom Skupnosti. 

Svet naj bi na seji 4. marca potrdil poročilo za Evropski svet o širših smernicah gospodarske 
politike in prilagojenih priporočilih za posamezne države. 
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Dokument o ključnih vprašanjih na področju ekonomskih in finančnih zadev  

V Svetu je potekala orientacijska razprava o glavnih sporočilih s področja ekonomskih in finančnih 
zadev za spomladansko zasedanje Evropskega sveta (13. in 14. marca), in sicer na podlagi osnutka 
dokumenta o ključnih vprašanjih, ki ga je pripravilo predsedstvo. 

Dokument naj bi potrdili na seji 12. februarja. 

V osnutku dokumenta o ključnih vprašanjih so obravnavane naslednje teme: razmere v 
gospodarstvu, gospodarska rast in nevarnost negativnega gospodarskega gibanja, strukturne reforme 
za rast in delovna mesta, izvajanje v državah članicah in ukrepi na ravni Skupnosti, javne finance in 
njihov morebitni prispevek k makroekonomski stabilnosti, učinkovitost in stabilnost finančnih 
trgov, ekonomska in monetarna unija v EU. 

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 in Svet za splošne zadeve in 
zunanje odnose bosta pri pripravi osnutka sklepov Evropskega sveta upoštevala glavna sporočila.  
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Pregled politike enotnega trga – sklepi Sveta 

Svet je sprejel naslednje sklepe, ki bodo predloženi na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 
(13. in 14. marca). 

"Svet POZDRAVLJA objavo pregleda Komisije o politiki enotnega trga. 

POUDARJA, da je enotni trg ključnega pomena za konkurenčnost Evrope v globaliziranem 
gospodarstvu. Zato je tudi del splošne strategije gospodarske politike EU, kot je zapisano v 
integriranih smernicah. Konkurenčen enotni trg je ključno gonilo gospodarske rasti, uspešnost 
ekonomskih rezultatov MSP pa bo odvisna od njihovih možnosti za rast ter čezmejno delovanje in 
delovanje na domačem trgu. Zagotavlja ustrezno okolje, ki omogoča rast življenjskega standarda 
evropskih državljanov. Svet (Ecofin) zato POUDARJA, da bi se morali nadaljnji ukrepi, tudi v 
okviru lizbonskega programa Skupnosti, osredotočiti na bistveno vlogo enotnega trga kot 
pospeševalca rasti. IZPOSTAVLJA tudi pomen enotnega trga za izboljšanje zmožnosti evropskih 
držav za gospodarsko prilagajanje in njihove odpornosti na krize, zlasti v okviru monetarne unije. 

Do rezultatov z boljšo izrabo instrumentov 

Svet se STRINJA s Komisijo, da je potreben pristop, ki bi bil ciljno usmerjen k učinkom in 
rezultatom pri dejavnostih, v katerih bo imel kar največji učinek ob podpori tehtnih gospodarskih 
dokazov, ter bi uporabil vsa razpoložljiva orodja, da se omogoči odzivanje v hitro spreminjajočem 
se globalnem svetu in razširjeni Evropi, ter POZDRAVLJA poudarek na izboljšanem upravljanju 
enotnega trga v skladu z nalogami glede boljših predpisov ter načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti. Treba bi se bilo izogibati ustvarjanju novih upravnih obremenitev za vlade in 
podjetja. Svet se STRINJA, da: 

– je uporaba bolj prilagojene mešanice instrumentov politike pomembna, da se zagotovita 
zadostna učinkovitost regulativnega okolja enotnega trga za uresničevanje njegovih ciljev in 
zadostna prilagodljivost le-tega za odzivanje na vedno hitrejše spremembe na svetovnih trgih. 

– Predlagani sistem spremljanja trga bi lahko z dobro opredeljenimi cilji in na podlagi obstoječih 
podatkov in postopkov pripomogel k prednostnemu ukrepanju na trgih, na katerih obstajajo 
dejanske in velike ovire za delovanje trga in konkurenco, njihova odstranitev pa bi omogočila 
znatne gospodarske koristi za potrošnike, vključno z nižjimi cenami in boljšim dostopom do 
ponudb. To bo pripomoglo k uresničitvi ciljno usmerjenega pristopa za enotni trg, ki je podprt 
z dokazi. Svet POZIVA Komisijo, naj uresniči ta sistem spremljanja trga ter naj pri oceni 
rezultatov in metodologije tesno sodeluje z državami članicami v okviru Odbora za ekonomsko 
politiko, da bi se omogočile nenehne izboljšave. Svet POUDARJA, da je potrebna nadaljnja 
analiza delovanja storitvenega sektorja, ki je jedro evropskega gospodarstva. 
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– Za pospeševanje konkurenčnosti in učinkovitosti enotnega trga je potrebno boljše izvajanje in 
uveljavljanje veljavne zakonodaje. Več poudarka bi moralo biti na učinkovitosti in doslednosti 
izvajanja in uveljavljanja, vključno z boljšim obveščanjem in ustreznimi pravnimi sredstvi za 
potrošnike in podjetja. 

Prednostna področja ukrepanja 

Svet POUDARJA, da sta za uspešno izvajanje te strategije ključnega pomena večje zaupanje 
potrošnikov ter boljše partnerstvo med državami članicami in Komisijo. V skladu z novim 
poudarkom na ukrepanju tam, kjer ima to največji učinek, Svet: 

– MENI, da je odprtje trgov storitev ključno za blaginjo in napredek Evrope v prihodnosti. 
Storitve so trenutno najpomembnejši gospodarski dejavnik v Evropi in predstavljajo 70 % 
proizvodnje, 68 % zaposlenih in 96 % novo ustvarjenih delovnih mest. Za vzpostavitev 
dejanskega enotnega trga storitev je potrebna hitra in učinkovita uveljavitev direktive o 
storitvah do konca leta 2009. 

– SE STRINJA, da si je treba še naprej prizadevati za liberalizacijo omrežnih panog. Države 
članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za vzpostavitev resnično konkurenčnega, 
medsebojno povezanega in enotnega vseevropskega notranjega trga za električno energijo in 
plin. V skladu z zahtevami, opredeljenimi v energetskih direktivah iz leta 2003, in pozivom 
Evropskega sveta iz marca 2007 med te potrebne ukrepe spadata učinkovitejša ločitev 
dejavnosti oskrbe in proizvodnje od omrežnih storitev ter zagotovitev pravičnega dostopa do 
omrežja. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti izboljšanju in krepitvi neodvisnosti 
regulativnih organov. Treba se bo dogovoriti tudi glede telekomunikacij Države članice bi 
morale v svoj pravni red prenesti direktivo o dokončni vzpostavitvi notranjega trga poštnih 
storitev v EU. 

– SE STRINJA, da je izboljšanje davčnega okolja pomembno. UGOTAVLJA, da se nacionalni 
predpisi držav članic o obdavčitvi razlikujejo. Delovanje enotnega trga je mogoče izboljšati z 
nenehnimi prizadevanji za preprečevanje davčnih goljufij in škodljive davčne konkurence ter z 
okrepljenim sodelovanjem glede obdavčitve med državami članicami in po potrebi na evropski 
ravni, pri čemer je treba spoštovati pristojnosti držav. Svet bo nadaljeval delo na tem področju, 
vključno z odpravljanjem ovir na notranjem trgu. 

– POUDARJA, da bi moralo biti spodbujanje prostega pretoka znanja in inovacij prednostna 
naloga, in v tem oziru Z VESELJEM PRIČAKUJE nadaljnji napredek v zvezi s skupnim 
okvirom EU za zaščito patentov, ki bo zagotovil pravno varstvo in nediskriminacijo. Na prvo 
mesto bi bilo treba postaviti izobraževanje in s tem olajšati premik do "gospodarstva, 
temelječega na znanju". Poleg tega bi bilo treba izboljšati pogoje za financiranje inovativnih 
MSP z rizičnim kapitalom. Svet POUDARJA, da bi bilo treba izboljšati okvirne pogoje za 
učinkovito politiko konkurence, da bi imel enotni trg več koristi od inovacij. STRINJA se tudi, 
da je pomembno spodbujati ustrezne pogoje za MSP za pospeševanje inovacij in rasti, zlasti da 
se jim omogoči, da z izboljšanjem njihovega dostopa do javnih naročil ter zmanjšanjem 
dodatnih upravnih obremenitev in ovir za čezmejno trgovino v celoti izkoristijo možnosti 
enotnega trga. 



ZAČASNA RAZLIČICA 22.I.2008 

 
5372/08 (Presse 11) 13 

 SL 

– JE SEZNANJEN s predlogi glede maloprodajnih finančnih storitev iz pregleda politike 
enotnega trga in SE STRINJA, da bodo večja konkurenca, učinkovitost in več priložnosti za 
poslovanje z maloprodajnimi finančnimi storitvami pripomogle k novim delovnim mestom in 
rasti ter koristile potrošnikom. Glede na to Svet NA SPLOŠNO PODPIRA pobude, ki jih je 
opredelila Komisija na področju maloprodajnih finančnih storitev, in zlasti: 

•  SPODBUJA bančni sektor k oblikovanju sklopa skupnih pravil za bančne račune, 
da bi v korist vseh potrošnikov nerezidentom olajšali zamenjavo banke in dostop 
do nje, pri čemer pa je treba upoštevati ugodne učinke na konkurenco zaradi večje 
mobilnosti potrošnikov; 

•  PODPIRA namere Komisije, da preuči ovire za večjo razpoložljivost proizvodov, 
zlasti pa da oceni možnosti "28. režima" in dodatno uporabo orodij politike 
konkurence; 

•  POUDARJA, da je pomembno odpraviti čezmejne ovire za ponudbo in 
povpraševanje po maloprodajnih proizvodih, pri spodbujanju konkurenčnosti na 
maloprodajnih trgih pa preučiti pogoje za dostop do podatkov o kreditih in njihovo 
razpoložljivost; 

•  Z VESELJEM PRIČAKUJE sporočilo Komisije o potrebi po bolj usklajenem 
pristopu glede zahtev za preglednost in distribucijo proizvodov v zvezi s 
"konkurenčnimi" proizvodi za male naložbe; 

•  PODPIRA Komisijo pri preučevanju možnosti za izboljšanje pravnih sredstev za 
finančne storitve; 

•  ter SPODBUJA intenzivnejše in stalno sodelovanje s potrošniki, da bi predlagane 
ukrepe, kjer je to primerno, preskusili v okviru potrošniških testnih forumov in/ali 
o njih razpravljali v okviru strokovnih skupin, v katerih so zbrani strokovnjaki in 
uporabniki. 

– POZIVA Odbor za finančne storitve in Ekonomsko-finančni odbor, naj preučita prihodnje 
podrobne pobude Komisije. Ob upoštevanju napredka v zvezi z enotnim prostorom plačil v 
eurih (SEPA) bo Svet v prvi polovici leta 2008 preučil zlasti Belo knjigo Komisije o sektorju 
hipotekarnih kreditov za potrošnike in sporočilo Komisije o finančnem izobraževanju, v 
katerih so podani predlogi glede organiziranja finančnega izobraževanja, pri čemer spada 
slednje predvsem v pristojnost držav članic. 

Svet POUDARJA pomen zunanje razsežnosti pregleda politike enotnega trga. V skladu z 
deklaracijo EU o globalizaciji, ki jo je decembra sprejel Evropski svet, je treba vpreči notranje in 
zunanje politike Unije, da bi se odzvali na priložnosti in izzive globalizacije. Dobro delujoč enotni 
trg lahko okrepi možnosti za konkurenčnost držav članic v globaliziranem svetu." 
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FINANČNE STORITVE – ENOTNO OBMOČJE PLAČIL V EVRIH – sklepi Sveta 

Svet je sprejel naslednje sklepe o projektu "enotno območje plačil v evrih", ki se bo uradno začel 
28. januarja. 

"Svet 

– POUDARJA svojo podporo cilju enotnega območja plačil v eurih (SEPA): tj. doseči 
integrirani trg plačilnih storitev v eurih, ki bo podvržen učinkoviti konkurenci in na katerem ne 
bo razlikovanja med čezmejnimi in nacionalnimi plačili v eurih znotraj EU; 

– POZDRAVLJA znaten napredek, ki ga je dosegel industrijski sektor za uresničitev SEPA; 

– PRIZNAVA, da je projekt SEPA stopil iz pripravljalne v operativno fazo, in zato poziva 
industrijski sektor, naj okrepi svoja prizadevanja ter dokonča delo, zlasti v zvezi z 
neizpolnjenimi standardi, potrebnimi na trgu plačilnih kartic ter v razmerjih, ki jih imajo 
stranke do banke in banka do strank; 

– SPODBUJA industrijski sektor, naj razvije privlačne plačilne proizvode SEPA in jih dejavno 
trži, tako da potrošnikom zagotovi naravni zagon za prehod z obstoječih plačilnih instrumentov 
na nove plačilne proizvode SEPA v tržno usmerjenem procesu; 

– POZIVA k hitremu in nemotenemu prehodu na SEPA, tako da se stroški dvojnega izvrševanja 
plačil ohranijo na najnižji možni ravni; poudarja tudi potrebo po pravočasnem in popolnem 
prenosu in izvajanju direktive o plačilnih storitvah na nacionalni ravni za poenostavitev 
prehoda; 

– PRIZNAVA, da je pomembno zagotoviti izvedljivo rešitev, s katero bi zagotovili nadaljnjo 
pravno veljavnost obstoječih pooblastil za neposredno bremenitev, kjer je to potrebno; 

– PRIZNAVA pomembno katalitično vlogo, ki jo lahko imajo javne oblasti pri spodbujanju 
procesa prehoda; 
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– SPODBUJA javne oblasti, naj hitro sprejmejo plačilne instrumente SEPA, in sicer ob 
upoštevanju načela, da naj ne bi prišlo do odstopanja od obstoječih nacionalnih značilnosti, ki 
se nanašajo na lastnost in ceno proizvoda, glede na pozitivni prispevek, ki ga lahko ima SEPA 
pri posodobitvi javne uprave in akcijskega načrta o e-upravi, ter znatne koristi SEPA za širše 
evropsko gospodarstvo, vključno s storitvami z dodano vrednostjo, kakršna je izdajanje 
e-računov; 

– POZIVA finančne ministre držav članic, naj v sodelovanju z nacionalnimi centralnimi 
bankami nadalje spremljajo napredek v zvezi s SEPA na nacionalni ravni, zlasti kar zadeva 
sprejetje SEPA s strani javnih oblasti; ter POZIVA Komisijo, naj v sodelovanju z ECB konec 
vsakega leta, dokler se ne doseže uspešen prehod kritične mase plačilnih instrumentov, v 
vsakem primeru pa konec leta 2008, 2009 in 2010, pripravi letno poročilo o napredku v zvezi s 
stanjem prehoda in po potrebi tudi o določanju cen instrumentov SEPA ter krepitvi konkurence 
znotraj območja SEPA, pa tudi o drugih področjih, povezanih s SEPA." 
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SREČANJA OB ROBU SVETA 

– Evroskupina 

Ministri držav članic evroobmočja so se 21. januarja udeležili sestanka evroskupine. 

– ministrsko srečanje ob zajtrku 

Ministri so se na zajtrku srečali z Dominiquom Strauss-Kahnom, novim direktorjem 
Mednarodnega denarnega sklada (IMF), da bi razpravljali o reformi IMF.  

* 

* * 

Ob kosilu je predsednik evroskupine ministrom poročal o sestanku skupine 21. januarja, poleg tega 
so ministri razpravljali o razmerah v gospodarstvu, zlasti nedavnem dogajanju na finančnih trgih. 
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DRUGE ODOBRENE TOČKE 

OBDAVČITEV 

Nemčija/Poljska – Davek na dodano vrednost 

Svet je sprejel odločbo o dovoljenju Nemčiji in Republiki Poljski, da uporabita posebne ukrepe v 
zvezi z gradnjo in vzdrževanjem nekaterih mejnih mostov čez Odro in Lužiško Niso 
(dok. 16447/07). 

Odločba določa, kateri mostovi se štejejo za nemško oziroma poljsko ozemlje za davčne namene pri 
dobavi blaga in storitev ter pridobivanju blaga za te mostove. 

Ta ukrep odstopa od direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. 

IMENOVANJA 

Znanstveno-tehnični odbor Euratom 

Svet je sprejel sklep o imenovanju članov Znanstveno-tehničnega odbora Euratom za obdobje 
petih let (dok. 15047/2/2007 + 16067/07 ADD1). 

Leta 2004 je Svet člane odbora imenoval za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2009. Toda po 
pristopu Bolgarije in Romunije k EU je bil potreben nov sklep o imenovanju članov odbora (po 
pristopu je članov 41). 

 


