
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 

 

Rådsmøde (Konkurrenceevne) den 22. november 2007 

 

1. Konkurrenceevne/Integreret tilgang 

Sagen var sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse af rådskonklusi-

oner. Formandskabet havde påbegyndt behandlingen af den nye cyklus af 

Lissabon-strategien. Formandskabet fremhævede i den forbindelse det 

fokus, der var på industripolitikken, herunder at man arbejdede med en 

horisontal og sektorspecifik tilgang, således at sektorpolitikkerne støttede 

op om disse mål.  

 

Kommissionen nævnte, at den første tre års-cyklus for Lissabon-

strategien snart var slut, og at Kommissionen ville komme med et oplæg 

til den næste cyklus. Et arbejde, der også ville omfatte de nationale re-

formprogrammer, og hvad de fremover skulle fokusere på. Kommissio-

nen fremhævede, at der kunne konstateres klare og positive resultater i 

EU’s vækst, og at der var sket fremskridt for alle Lissabon-målene.  

 

Rådskonklusionerne blev afslutningsvist godkendt af Rådet. 

 

2. Bedre regulering 

Forslaget var på rådsmødet med henblik på præsentation af fremskridts-

rapport og politisk debat. Kommissionen redegjorde for status vedr. ar-

bejdet med bedre regulering, med fokus på målsætningen om 25 % re-

duktion af administrative byrder, som Kommissionen vurderer kan nås.  

 

Medlemslandene godkendte fremskridtsrapporten. 

 

3. Kommissionens meddelelse om enklere erhvervsbetingelser for sel-

skaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision 

Sagen var sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse af rådskonklusi-

oner. Formandskabet gennemgik indledningsvist rådskonklusionerne, 

som de tillagde stor betydning, ikke mindst med henblik på opnåelse af 

målet om lettelse af de administrative byrder med 25 %. Kommissionen 

oplyste, at der var kommet omkring 100 høringssvar til deres meddelelse, 

som de for øjeblikket analyserede.  

 

Rådskonklusionerne blev afslutningsvist godkendt af Rådet. 
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4. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 

vedrørende forbedring af patentsystemet i Europa (”Patentmeddde-

lelsen”) 

Forslaget var på rådsmødet med henblik på præsentation af fremskridts-

rapport og politisk debat. Formandskabet præsenterede teksten med stor 

vægt på, at dette kun var et første skridt mod det endelige mål, som var en 

løsning på både domstolsspørgsmålet og skabelsen af et EF-Patent. De 

fleste medlemsstater udtrykte modstand mod en sammenkædning af dom-

stolsløsningen med et EF-Patent.  

 

Rapporten blev i øvrigt positivt modtaget med stor anerkendelse af frem-

skridtene under det portugisiske formandskab. Medlemslandene godkend-

te fremskridtsrapporten. 

 

5. Forslag til et direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet til æn-

dring af direktiv 94/47/EF om beskyttelse af køber i forbindelse med 

visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på time-

share-basis 

Forslaget var på rådsmødet med henblik på præsentation af fremskridts-

rapport og politisk debat. Kommissionen præsenterede fremskridtsrappor-

ten, som medlemslandene efterfølgende godkendte. 

 

6. Meddelelse fra Kommissionen om Agenda for en bæredygtig og 

konkurrencedygtig europæisk turisme 

Sagen var sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse af rådskonklusi-

oner. Formandskabet gennemgik hovedelementerne af rådskonklusioner-

ne og understregede vigtigheden af emnet og dets rolle i forhold til Lissa-

bon-målene om vækst og beskæftigelse. Kommissionen præsenterede 

meddelelsen om turisme.  

 

Rådskonklusionerne blev afslutningsvist godkendt af Rådet. 
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