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NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet for Almindelige Anliggender 
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 22. maj 2013) 

- Forslag til kommenteret dagsorden 
 
 

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Det Europæiske Råds forretningsorden forelægger 

formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med det medlem af Det Europæiske Råd, der 

repræsenterer den medlemsstat, som varetager det halvårlige formandskab for Rådet, og med 

formanden for Kommissionen et forslag til kommenteret dagsorden for Rådet for Almindelige 

Anliggender. 

 

Vedlagt følger til delegationerne det forslag til kommenteret dagsorden, som formanden for Det 

Europæiske Råd har forelagt, og som indeholder de vigtigste spørgsmål, som Det Europæiske Råd 

forventes at tage op den 22. maj 2013. 

 

På baggrund af den endelige drøftelse, som Rådet for Almindelige Anliggender skal have inden for 

fem dage før Det Europæiske Råds møde, udarbejder formanden for Det Europæiske Råd den 

foreløbige dagsorden. 
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I. DEN ØKONOMISKE POLITIK 

 

Det Europæiske Råd vil drøfte energi i forbindelse med EU's indsats for at fremme vækst, 

beskæftigelse og konkurrenceevne. Det forventes at rette sit fokus mod følgende tre 

spørgsmål: i) hvilken prioritet der skal gives til gennemførelsen af det indre energimarked og 

til sammenkoblinger, ii) behovet for at fremme investeringer i moderne energiinfrastruktur og 

iii) udfordringen med høje energipriser. 

 

Det Europæiske Råd vil også drøfte skattepolitik med særlig fokus på at forbedre 

skatteopkrævningens effektivitet og bedst muligt tackle skatteunddragelse og svig med 

henblik på at styrke medlemsstaternes finanspolitiske kurs og uddybe det indre marked. 

 

II. ANDRE PUNKTER 

 

Det Europæiske Råd vil gøre status over arbejdet med at uddybe ØMU'en. Det forventes ikke 

at vedtage konklusioner om dette emne. 

 

Det Europæiske Råd vil eventuelt også tage specifikke spørgsmål vedrørende eksterne 

forbindelser op i lyset af udviklingen på den internationale scene. 
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