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Wien, den 21. marts 2006

Anders FOGH RASMUSSEN
Statsminister for Kongeriget Danmark

Hr. statsminister,

Jeg vil gerne byde Dem hjertelig velkommen til Det Europæiske Råds forårsmøde den
23.-24. marts 2006 i Bruxelles.

I løbet af marts måned har vi givet nye impulser til og nyorienteret strategien for beskæftigelse og vækst, så vore økonomiske systemer og samfundssystemer igen spores i retning af
øget beskæftigelse og vækst. På dette nye grundlag fremlagde Kommissionen i januar i år sin
første statusrapport og forelagde ud over en vurdering af de nationale reformprogrammer
forslag til områder for prioriterede tiltag. Dette års forårstopmøde er en særlig lejlighed for
Den Europæiske Union og dens medlemsstater til at yde et konkret bidrag til en synlig
gennemførelse af partnerskabet for vækst og beskæftigelse. Vi vil behandle en række prioriterede tiltag og får i den forbindelse lejlighed til at opstille ambitiøse mål og tidsplaner for
gennemførelsen af strategien.
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Der vil i debatten blive fokuseret på følgende hovedpunkter:

Vi indleder drøftelserne torsdag aften kl. 17.00 med en udveksling af synspunkter med JeanClaude Trichet, formand for Den Europæiske Centralbank, Ernest-Antoine Seillière, formand
for Unice, samt Cándido Méndez Rodriguez, formand for EFS. Udenrigs- og finansministrene
samt formanden for Europa-Parlamentet deltager ligeledes heri. Herefter følger kl. 17.30 den
sædvanlige udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet, Josep Borell
Fontelles.

I tilslutning hertil finder det første arbejdsmøde sted fra kl. 18.00 til 20.00. Det vil fokusere på
det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse og gennemførelsen heraf. De kommende
formandskaber står for indledningen til de enkelte emner: Matti Vanhanen taler om emnet
"Investeringer i viden og innovation", Janez Janša om "Forbedring af erhvervsklimaet især for
små og mellemstore virksomheder" og José Sócrates om "Forbedring af beskæftigelsesmulighederne for prioriterede kategorier".

Efter det traditionelle familiefoto fortsætter stats- og regeringscheferne deres samtaler under
middagen, hvor emnet er en energipolitik for Europa. Jeg har bedt Angela Merkel om at
indlede vore drøftelser med et indlæg. Gaskrisen i begyndelsen af året viste os, at energiproblematikken ikke skal løses ved at gå enegang, men ved en fælles indsats på europæisk
plan. Vi vil under vort møde være nyskabende og udforme en energipolitik for Europa, der
omfatter europæisk energiforsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed, og som
fører til udvikling af et fælles udenrigs- og handelspolitisk koncept vedrørende energipolitiske
spørgsmål. Kommissionens grønbog og energiministrenes arbejde vil være et vigtigt grundlag
herfor.
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Udenrigsministrene vil under middagen indlede debatten om Europas fremtid, herunder
udvidelsen. Finansministrene vil behandle emnet arbejdsmarkeder - Flexicurity. Herefter
holdes der pressekonferencer.

Arbejdsmødet om fredagen fra kl. 10.00 vil blive brugt til at drøfte og godkende Det
Europæiske Råds konklusioner. Umiddelbart herefter følger pressekonferencerne.

Formandskabet vil orientere kandidatlandene om resultatet af drøftelserne.

Med venlig hilsen

Wolfgang Schüssel
Formand for Det Europæiske Råd

