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POZNÁMKA 
Od: Generálny sekretariát Rady 
Komu: Výbor stálych predstaviteľov/Rada pre všeobecné záležitosti 
Predmet: Európska rada (22. mája 2013) 

– anotovaný návrh programu zasadnutia 
 
 

Predseda Európskej rady v úzkej spolupráci s členom Európskej rady zastupujúcim členský štát, 

ktorý vykonáva polročné predsedníctvo Rady, a s predsedom Komisie predkladá Rade pre 

všeobecné záležitosti v súlade s článkom 3 ods. 1 rokovacieho poriadku Európskej rady anotovaný 

návrh programu zasadnutia. 

 

Delegáciám v prílohe zasielame anotovaný návrh programu zasadnutia, predložený predsedom 

Európskej rady, ktorý obsahuje hlavné body, ktorými by sa Európska rada mala zaoberať 22. mája 

2013. 

 

Predseda Európskej rady vypracuje predbežný program zasadnutia na základe záverečného 

rokovania Rady pre všeobecné záležitosti, ktoré sa uskutoční v priebehu piatich dní pred 

zasadnutím Európskej rady. 
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I. HOSPODÁRSKA POLITIKA 

 

Európska rada bude rokovať o energetike v súvislosti so snahami EÚ o podporu rastu, 

zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Očakáva sa, že sa zameria na tieto tri otázky: i) 

dobudovanie vnútorného trhu s energiou a vzájomných prepojení ako na prioritnú otázku, ii) 

potrebu zvýšiť investície do modernej energetickej infraštruktúry a iii) problém vysokých cien 

energií. 

 

Na zasadnutí Európskej rady sa bude rokovať aj o daňovej politike s osobitným zameraním na 

možnosť zefektívnenia výberu daní a na lepšie riešenie otázky daňových únikov a podvodov s 

cieľom posilniť fiškálnu pozíciu členských štátov a prehĺbiť vnútorný trh. 

 

II. ĎALŠIE BODY 

 

Európska rada zhodnotí prácu v oblasti prehlbovania EMÚ. Prijatie záverov o tejto otázke sa 

neočakáva. 

 

Je možné, že Európska rada sa vzhľadom na vývoj na medzinárodnej scéne bude zaoberať aj 

osobitnými záležitosťami v oblasti vonkajších vzťahov. 
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