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från: Rådets generalsekretariat 
till: Ständiga representanternas kommitté/rådet (allmänna frågor) 
Ärende: Europeiska rådet (den 14–15 mars 2013) 

– Utkast till kommenterad dagordning 
 
 

I enlighet med artikel 3.1 i Europeiska rådets arbetsordning ska Europeiska rådets ordförande, i nära 

samarbete med den medlem av Europeiska rådet som företräder den medlemsstat som utövar det 

halvårsvis roterande ordförandeskapet i rådet och kommissionens ordförande, förelägga rådet 

(allmänna frågor) ett utkast till kommenterad dagordning. 

 

För delegationerna bifogas det utkast till kommenterad dagordning som lagts fram av Europeiska 

rådets ordförande och som innehåller de huvudfrågor som Europeiska rådet förväntas ta upp den 

14–15 mars 2013. 

 

Europeiska rådets ordförande ska upprätta den preliminära dagordningen mot bakgrund av den sista 

debatten i rådet (allmänna frågor), som ska hållas inom fem dagar före Europeiska rådets möte. 
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I. EKONOMISK POLITIK 

 

Europeiska rådet kommer att slutföra den europeiska planeringsterminens första etapp genom 

att 

 

– bedöma de övergripande framsteg som gjorts i fråga om att genomföra de landsspecifika 

rekommendationerna för 2012 och de åtaganden som gjorts inom ramen för 

europluspakten och genom att vid behov efterlysa brådskande åtgärder för att ta itu med 

kvarstående luckor, 

– ge vägledning till medlemsstaterna om 2013 års stabilitets- och konvergensprogram och 

nationella reformprogram, på grundval av kommissionens årliga tillväxtöversikt och 

mot bakgrund av ordförandeskapets sammanfattande rapport om rådets diskussioner om 

den årliga tillväxtöversikten, 

– ge vägledning för genomförandet av flaggskeppsinitiativen inom Europa 2020-strategin, 

särskilt i fråga om agendan för ny kompetens och arbetstillfällen och förberedelserna 

inför dess kommande tematiska diskussioner om industripolitik och innovationspolitik 

samt den digitala agendan. 

 

I detta sammanhang kommer Europeiska rådet att diskutera läget när det gäller 

genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten, särskilt beträffande den inre marknaden 

och smart lagstiftning enligt överenskommelsen i december i fjol. 

 

Vid behov kommer Europeiska rådet också att utvärdera framstegen i arbetet med 

lagstiftningsförslagen om en integrerad finansiell ram samt om en operativ ram för 

Europeiska stabilitetsmekanismen för att direkt rekapitalisera bankerna. 

 

II. YTTRE FÖRBINDELSER 

 

Europeiska rådet kommer att hålla en öppen diskussion om förbindelserna med strategiska 

partner. Det förväntas inte anta skriftliga slutsatser om detta ämne. 

 

Mot bakgrund av händelseutvecklingen kan Europeiska rådet ta upp specifika utrikespolitiska 

frågor om detta innebär ett mervärde för EU:s utrikespolitik. 
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