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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 6. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

 

Mødedato: fredag den 20. september 2019 

Tidspunkt:  kl. 11.00 

Sted: vær. 2-133 

Dagsorden 

 

FO 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om taksonomi til 

fremme af bæredygtige investeringer 

Forelæggelse ved finansministeren 

 Sagen forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med 

henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0353 

KOM (2018) 0353 – bilag 1 (samlenotat) 

EUU alm. del (182) – bilag 190 (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3715 (konkurrenceevne) den 26.-27. september 2019 

Dagsordenspunkt 1-2 forelægges af uddannelses- og forskningsministeren 

Dagsordenspunkt 3 forelægges af erhvervsministeren 

EUU alm. del (182) – bilag 190 (kommenteret dagsorden) 

L 3. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 2 nævnte møde. 

 

 

 
Praktiske oplysninger: 
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for 
tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat 
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 
 
Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 

Den 19. september 2019 

 

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del -  Bilag 26

Offentligt
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Rådsmøde nr. 3715 (konkurrenceevne) den 26.-27. september 2019 

1. Udvikling af vores økonomiske grundlag: Vision for en langsigtet strategi for 

bæredygtig vækst 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3715 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

2. Horisont Europa pakken: Synergier med andre programmer 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3715 – bilag 1 (samlenotat side 4) 

3. Udvikling af vores økonomiske grundlag:  

a) Vision for en langsigtet strategi for bæredygtig vækst 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3715 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

b) Konkurrenceevnetjekket 

– Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3715 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 3694 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

konkurrenceevne 27/5-19) 

4. Eventuelt 

5. Siden sidst 

a) Udvikling i WTO’s plurilaterale forhandlinger ang. elektronisk handel 
(Doha-runden) 

KOM (2019) 0165 

b) Adgang til EU’s forordning om adgangen for tredjelandes varer og 
tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige indkøb og 

procedurer til støtte for forhandlingerne om adgang for Unionens varer 

og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige indkøb 

KOM (2012) 0124 

c) Dual use-forordningen 

KOM (2016) 0616 

d) Direktiv om søgsmål til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser  

KOM (2018) 0184 
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e) Forordningen for ITER 

KOM (2018) 0445 

f) EURATOMS rammeprogram for forskning- og uddannelse 

KOM (2018) 0437 

g) Forordningen for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi 

KOM (2019) 0331 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-2 samt punkt e, f og g under siden sidst hører under 

Uddannelses- og Forskningsministeriet ressort. Dagsordenspunkterne 3 samt 

punkt a, b, c og d under siden sidst hører under Erhvervsministeriets ressort.  


