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NOTE 
fra: Generalsekretariat for Rådet 
til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet for Almindelige Anliggender 
Vedr.: Det Europæiske Råd (den 19.-20. december 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 19.-20. december 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. 

 
o 
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I. DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK 
 

Det Europæiske Råd vil afholde en tematisk drøftelse om den fælles sikkerheds- og 

forsvarspolitik. Som anført i konklusionerne fra december 2012 vil Det Europæiske Råd se 

nærmere på følgende spørgsmål: 

a) forøgelse af FSFP's effektivitet, synlighed og virkning 

b) fremme udviklingen af forsvarskapaciteter 

c) styrke Europas forsvarsindustri. 

På baggrund af Kommissionens meddelelse af 24. juli 2013, rapporten fra den højtstående 

repræsentant/lederen af Det Europæiske Forsvarsagentur af 15. oktober 2013 og arbejdet 

udført i Rådet (udenrigs- og forsvarsanliggender) vil Det Europæiske Råd gennemgå de 

fremskridt, der er opnået med hensyn til at nå disse mål, og vurdere situationen. Det vil 

udstikke retningslinjerne for det videre arbejde på grundlag af sin formands anbefalinger. 

 
 

II. DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION 
 

Det Europæiske Råd vil samlet vende tilbage til de tiltag, der skal fuldføre Den Økonomiske 

og Monetære Union. Det drejer sig specielt om følgende: 

 

a) Det Europæiske Råd vil foretage en fælles analyse af den økonomiske situation i 

medlemsstaterne og i euroområdet som sådant. Det vil med henblik herpå afholde en 

drøftelse efter offentliggørelsen af Kommissionens årlige vækstundersøgelse og 

rapporten om varslingsmekanismen. 

 

b) Arbejdet med at styrke samordningen af de økonomiske politikker yderligere vil blive 

videreført med det formål at træffe afgørelser om hovedelementerne i 

kontraktordningerne og de tilhørende solidaritetsmekanismer. 
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c) Det Europæiske Råd vil på baggrund af det nødvendige arbejde i de relevante udvalg 

bekræfte Rådets afgørelse om anvendelsen af en beskæftigelsesmæssig og social 

resultattavle i den fælles beskæftigelsesrapport og af beskæftigelsesmæssige og sociale 

indikatorer efter de retningslinjer, der er foreslået af Kommissionen, med henblik på at 

tage disse nye instrumenter i anvendelse allerede i det europæiske semester i 2014. 

 

d) [p.m. Bankunionen]. 

 
 
III. DEN ØKONOMISKE POLITIK OG SOCIAL- OG 

ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 
 

Det Europæiske Råd vil gøre status over bestræbelserne på at fremme vækst, beskæftigelse og 

europæisk konkurrenceevne samt eventuelt udstikke nye retningslinjer. Det Europæiske Råd 

vil navnlig: 

 

a) evaluere gennemførelsen af vækst- og beskæftigelsespagten, der blev vedtaget i 

juni 2012, herunder finansiering af SMV'er, på grundlag af en regelmæssig gennemgang 

foretaget af Rådet 

 

b) gennemgå de tiltag, der er blevet iværksat på skatteområdet siden maj 2013 på baggrund 

af en rapport fra Rådet og arbejde udført i Kommissionen. 

 
 

IV. ANDRE PUNKTER 
 

[p.m. Udvidelse] 
 

Taskforcen vedrørende Middelhavet 
 
Som aftalt i oktober 2013 vil Det Europæiske Råd blive informeret af formandskabet om de 

operationelle afgørelser truffet på RIA-Rådets samling i december efter Kommissionens 

rapport om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet. 
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Energi 
 

Det Europæiske Råd vil notere sig de fremskridt, der er gjort på energiområdet siden mødet i 

maj 2013 på grundlag af en rapport fra Rådet om fremskridt på området. (Der erindres om, at 

Det Europæiske Råd skal drøfte energispørgsmål på mødet i februar 2014). 

 

 

__________________ 
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