RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 15. februar 2005
(OR. fr)

6316/05

POLGEN 6

NOTE
fra:
fra:
Vedr.:

formandskabet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Det Europæiske Råd (den 22.-23. marts 2005)
– Forslag til kommenteret dagsorden

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, i Rådet forretningsorden skal Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) på forslag af formandskabet udarbejde et forslag til en kommenteret dagsorden senest fire uger inden Det Europæiske Råds møde. Formandskabet fremlægger derfor
omstående forslag til kommenteret dagsorden.
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Formandskabet vil begrænse dagsordenen til kun at omfatte følgende punkter:

I.

Stabilitets- og vækstpagten

II.

Midtvejsrevisionen af Lissabon-strategien

III.

Bæredygtig udvikling

IV.

Den internationale situation

Inden mødet vil formanden for Europa-Parlamentet, Josep Borrell, give en redegørelse, der efterfølges af en udveksling af synspunkter.

I.

STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN

PM

II.

MIDTVEJSREVISIONEN AF LISSABON-STRATEGIEN

Det Europæiske Råd vil på sit møde primært beskæftige sig med midtvejsrevisionen af
Lissabon-strategien. Nu, hvor det er fem år siden, at strategien blev vedtaget, vil Det Europæiske Råd skulle a) debattere spørgsmålet om en ny start for Lissabon-strategien med henblik på
oprettelse af et partnerskab for vækst og beskæftigelse, b) aktualisere prioriteterne i visse
nøglesektorer, som vækst og beskæftigelse er afhængige af, og c) se på spørgsmålet om bedre
styring af strategien på EU-plan og på medlemsstatsplan.

A.

EN NY START FOR STRATEGIEN

Det Europæiske Råd vil skulle:

•

bekræfte Lissabon-strategiens relevans ved at tydeliggøre, hvad der står på spil, og hvad
det endelige mål er

•

bekræfte, at målet om vækst og beskæftigelse vil blive forfulgt ved at skabe synergier
mellem strategiens økonomiske, sociale og miljømæssige dimension
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•

B.

placere strategien i forhold til strategien for bæredygtig udvikling, de finansielle overslag for 2007-2013 og justeringen af stabilitetspagten.

PRIORITEREDE OMRÅDER

[udspecificeres senere i lyset af behandlingen af Kommissionens meddelelse, konklusionerne
fra de forskellige fagministerråd og eventuelle bidrag fra medlemsstaterne.]

C.

NY STYRING AF LISSABON-PROCESSEN

Det Europæiske Råd vil skulle diskutere den praktiske udmøntning af strategien på EU-plan
og på medlemsstatsplan, herunder især:

•

indførelsen af nationale treårige handlingsprogrammer, som inddrager alle strategiens aktører

•

en synkronisering og rationalisering af de forskellige processer og de rapporter, der
udarbejdes i den forbindelse, for at skabe en mere sammenhængende og effektiv helhed.

III. BÆREDYGTIG UDVIKLING

Bæredygtig udvikling er et globalt koncept, der ligger bag alle EU's politikker, aktioner og
strategier. Det Europæiske Råd vil skulle afklare, hvordan man fremover skal forholde sig til
en omlægning af strategien for bæredygtig udvikling.

IV.

DEN INTERNATIONALE SITUATION

PM

________________________
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