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– komentovaný návrh pořadu jednání 
 

 

Předseda Evropské rady předkládá podle čl. 3 odst. 1 jednacího řádu Evropské rady v úzké 

spolupráci s členem Evropské rady zastupujícím členský stát, který vykonává šestiměsíční 

předsednictví Rady, a s předsedou Komise Radě pro obecné záležitosti komentovaný návrh pořadu 

jednání. 

 

Delegace naleznou v příloze komentovaný návrh pořadu jednání předložený předsedou Evropské 

rady, v němž jsou uvedeny hlavní body, jimiž se má Evropská rada zabývat na zasedání ve dnech 

24. a 25. října 2013. 

 

Na základě jednání na zasedání Rady pro obecné záležitosti, které se uskuteční během pěti dnů 

předcházejících zasedání Evropské rady, sestaví předseda Evropské rady předběžný pořad jednání. 

 

o 

o o 
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I. DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, INOVACE A SLUŽBY 

 

Evropská rada povede tematické jednání o digitální ekonomice, inovacích a službách. 

Evropská rada zejména: 

 

a) projedná aktuální stav, pokud jde o Digitální agendu, s cílem poskytnout pokyny pro 

dotvoření jednotného digitálního trhu do roku 2015; 

b) posoudí pokrok, jehož bylo v návaznosti na její jednání v únoru roku 2011 dosaženo 

v oblasti inovací, a v případě potřeby stanoví další směry pro dotvoření Evropského 

výzkumného prostoru do roku 2014 a pro budoucí rozvoj Unie inovací; 

c) v návaznosti na příspěvek Komise se zaměří na činnosti navazující na vzájemné 

hodnocení podle směrnice o službách a bude očekávat výsledek procesu „Licence pro 

Evropu“. 

 

II. RŮST, KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST 

 

Evropská rada vyhodnotí úsilí vyvíjené na podporu růstu, zaměstnanosti 

a konkurenceschopnosti Evropy a případně stanoví nové směry, zejména pokud jde o: 

 

a) provádění investičního plánu pro Evropu, který byl schválen v červnu letošního roku, 

a to především na základě zprávy Komise a EIB o provádění opatření k financování 

ekonomiky; 

 

b) vyhodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo v oblasti Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí, s cílem zajistit její plnou funkčnost do ledna roku 2014; 

 

c) posouzení pokroku v souvislosti se zjednodušováním regulace a snižováním regulační 

zátěže na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, a to na základě práce vykonané Komisí 

a členskými státy. 
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III. HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE 

 

Evropská rada posoudí pokračující práci na všech zásadních prvcích posílené hospodářské 

a měnové unie. Zaměří se na rámec posílené koordinace hospodářských politik a na sociální 

rozměr HMU, aby mohla o těchto otázkách rozhodnout na prosincovém zasedání. S ohledem 

na striktní legislativní kalendář Evropská rada za přítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho 

posoudí aktuální stav činností týkajících se vytvoření bankovní unie, zejména provádění 

jednotného mechanismu dohledu a zbývající projednávané návrhy na dotvoření bankovní 

unie. 

 

IV. DALŠÍ BODY 

 

Litevský prezident bude Evropskou radu informovat o aktuálním stavu příprav summitu 

Východního partnerství (konajícího se ve dnech 28. a 29. listopadu 2013 ve Vilniusu). 

 

S ohledem na vývoj na mezinárodní scéně se Evropská rada může rovněž zabývat 

konkrétními záležitostmi v oblasti vnějších vztahů. 

 

__________________ 
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