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Předsednictví
Rada
Evropská rada (19. a 20. března 2009)
– komentovaný návrh pořadu jednání

Podle čl. 2 odst. 3 jednacího řádu Rady vypracovává Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější
vztahy na základě návrhu předsednictví minimálně čtyři týdny před zasedáním Evropské rady
komentovaný návrh pořadu jednání.

V souladu s tím předsednictví předkládá následující komentovaný návrh pořadu jednání, který
stanovuje hlavní body, jejichž projednání Evropskou radou ve dnech 19. a 20. března 2009
předsednictví očekává. Práce na mnohých z těchto otázek probíhá a předsednictví zohlední její
výsledky při další přípravě zasedání Evropské rady.

o
o

o

6681/09

ho/HO/mho
DQPG

1

CS

Předsednictví zamýšlí omezit pořad jednání Evropské rady na body, které budou hlavami států
a předsedy vlád skutečně projednávány. Závěry zasedání budou stručné a zaměří se především na
rozhodnutí a obecné směry, které Evropská rada schválí.

o
o

I.

o

Hospodářská a finanční situace

Evropská rada:

−

zhodnotí dosažený pokrok, pokud jde o zajištění větší stability a transparentnosti finančních
trhů a lepšího dohledu nad nimi, a uváží podle potřeby další opatření, zejména s ohledem na
doporučení, která by měla předložit skupina na vysoké úrovni zřízená Komisí v říjnu
minulého roku;

−

posoudí provádění plánu evropské hospodářské obnovy, a případně zváží další opatření;

−

znovu zopakuje závazek členských států navrátit se co nejrychleji ke střednědobým
rozpočtovým cílům v souladu s Paktem o stabilitě a růstu a při dodržení tempa hospodářské
obnovy, čímž se připraví cesta ke koordinované rozpočtové konsolidaci;

−

zdůrazní, že je ve větší míře důležité dosáhnout opětovně pokroku v provádění Lisabonské
strategie, pokud jde o všechny její pilíře, přičemž bude věnovat pozornost zejména situaci
v oblasti zaměstnanosti, a potvrdí integrovaná doporučení pro jednotlivé země;

−

zdůrazní odhodlání členských států dodržovat základní zásady vnitřního trhu a potřebu
dosažení dalšího prohloubení jeho fungování;

−

stanoví postoj Unie pro summit G-20, který se bude konat dne 2. dubna 2009, včetně
programu v oblasti mezinárodního obchodu a finanční architektury (bude přílohou závěrů
Evropské rady).
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II.

Energetika a změna klimatu

V souladu s „druhým strategickým přezkumem energetické politiky / akčním plánem EU pro
zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“ bude Evropská rada vyzvána, aby se
dohodla na souboru konkrétních směrů v následujících oblastech za účelem posílení energetické
bezpečnosti Unie ve střednědobém a dlouhodobém horizontu:

−

rozvoj energetické infrastruktury v Evropě,

−

zvýšení zásob zemního plynu a ropy a zdokonalení mechanismů reakce na krizové situace
v zájmu zabezpečení dodávek,

−

zvýšení energetické účinnosti,

−

diverzifikace zdrojů a tras dodávek energie Unie, včetně obnovitelných zdrojů energie,

−

a prosazování zájmů Unie v oblasti energetiky ve vztazích se všemi příslušnými partnerskými
zeměmi.

Evropská rada také znovu zdůrazní význam funkčního a účinného vnitřního trhu s energií.

Evropská rada dále stanoví pokyny s ohledem na kodaňskou konferenci o změně klimatu, včetně
posílení finančních a investičních toků pro účely zmírňování dopadů změn klimatu
a přizpůsobování se těmto změnám v rozvojových zemích, mimo jiné prostřednictvím mechanismů
výzkumu a přenosu udržitelných nízkouhlíkových technologií.
III. Vnější vztahy

Evropská rada schválí iniciativu Východní partnerství s ohledem na summit s partnerskými
zeměmi, který se bude konat v květnu.

Zhodnotí také případně vývoj v souvislosti s Unií pro Středomoří.
IV. Lisabonská smlouva

S ohledem na závěry ze zasedání v prosinci roku 2008 Evropská rada obdrží nové informace od
irské vlády.
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