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  Ljubljana, den 10. marts 2008 
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Det er mig en glæde at indbyde Dem til Det Europæiske Råds forårsmøde, som finder sted den 

13.-14. marts 2008 i Bruxelles.  

 

De økonomiske reformer i EU er i høj grad blevet fremmet ved hjælp af Lissabonstrategien for 

vækst og beskæftigelse. Det er, ikke mindst efter at strategien blev fornyet i 2005, blevet helt klart, 

at den virker. Vi må imidlertid ikke lulle os ind i en falsk følelse af sikkerhed. Udfordringerne fra 

globaliseringen og den nuværende usikkerhed med hensyn til verdensøkonomien betyder, at vi ikke 

kan tillade os at slække på indsatsen. Med lanceringen af strategiens næste treårscyklus har Det 

Europæiske Råd mulighed for at øge den takt, der er opnået, og tilpasse den nuværende struktur 

med fire søjler til nye udfordringer. Dette skulle give fornyet fremdrift til strukturreformerne, sam-

tidig med at vi fortsætter vore bestræbelser på at uddybe det indre markeds funktion. Lad os udnytte 

bedste praksis i fuldt omfang og tage et afgørende skridt fremad. 

 

Europaudvalget 2008
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Vores indsats på det økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige område kan kun nå sit fulde 

potentiale i synergi med et bæredygtigt og sundt miljø. Klimakonferencen på Bali i december var et 

vigtigt skridt fremad i de internationale forhandlinger om en reduktion af drivhusgasserne. Vi har 

nu foran os en ambitiøs og sammenhængende pakke af forslag fra Kommissionen. Det er vores an-

svar at begynde at leve op til de tilsagn, vi afgav sidste år. Vi er nødt til at gøre fremskridt i retning 

af en fælles aftale, som giver os mulighed for at fastholde den globale lederstilling i forbindelse 

med klimaændringer. Den Europæiske Union skal også have bæredygtige og sikre energiforsynin-

ger; dette vil bl.a. kunne opnås ved hjælp af et effektivt indre energimarked. 

 

I betragtning af udviklingen de seneste par måneder er det klart, at vi skal finde en passende måde, 

hvorpå EU kan tackle uforudsigelige finansielle forhold af globalt omfang. Den finansielle stabili-

tetsramme skal styrkes ved hjælp af relevante tilsynsforanstaltninger og finansielle kriseforanstalt-

ninger. 

 

Programmet for mødet bliver således: 

 

Drøftelserne indledes kl. 17.30 med en udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentets for-

mand, Hans-Gert Pöttering. 

 

Det første arbejdsmøde indledes kl. 18.15 efter det traditionelle familiefoto. Mødet er afsat til 

Lissabonstrategien i almindelighed med særligt fokus på energi og klimaændringer. Jeg har bedt 

formanden for Europa-Kommissionen José Manuel Barroso om at fortælle os om sit syn på lance-

ringen af den nye Lissaboncyklus og indlede drøftelserne med nogle bemærkninger om Kommissi-

onens forslag til en energi- og klimapakke, og mere specifikt om, hvordan han ser på de næste 

skridt inden for dette sagsområde. Jeg har også bedt generalsekretæren/den højtstående repræsentant 

for Rådet for Den Europæiske Union, Javier Solana, om kort at præsentere den rapport om de sik-

kerhedsmæssige følger af klimaændringerne, som han har udarbejdet sammen med Kommissionen. 
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Stats- og regeringscheferne fortsætter drøftelserne under middagen, som begynder kl. 20.15. Der 

bliver her lejlighed til at drøfte andre aspekter af energipolitikken, ikke mindst de eksterne aspekter 

af energisikkerheden. Vi bør også give os tid til en kort drøftelse af den finansielle stabilitet. Ende-

lig får vi mulighed for at blive orienteret om forslaget om Middelhavsunionen. 

 

Udenrigsministrene vil under deres middag drøfte situationen i Afghanistan og et yderligere EU-

engagement i landet. Finansministrene vil behandle den makroøkonomiske dimension af investerin-

ger i menneskelig kapital. 

 

Arbejdsmødet fredag starter kl. 10.00 og vil komme til at dreje sig om den endelige udformning af 

konklusionerne fra Det Europæiske Råd. Umiddelbart herefter afholdes der en pressekonference. 

 

Formandskabet underretter kandidatlandene om resultatet af drøftelserne. 

 

 

Mange venlige hilsner, 

 

 

 

 

Janez Janša 

Formand for Det Europæiske Råd 
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