
 
 

 
 
 
 
 

Ljubljana, 10. marec 2008 
 
 
 
 
 
 
V �ast mi je, da vas lahko povabim na spomladansko zasedanje Evropskega sveta, ki bo 13. in 
14. marca 2008 v Bruslju. 
 
Lizbonska strategija za rast in delovna mesta je v veliki meri spodbudila evropske 
gospodarske reforme. Zlasti po njeni prenovi leta 2005 je postalo jasno, da je u�inkovita. Ne 
smemo pa dovoliti, da bi nam to vzbujalo lažen ob�utek varnosti. Zaradi izzivov globalizacije 
in trenutnega negotovega stanja svetovnega gospodarstva ne smemo popustiti v naših 
prizadevanjih. Evropski svet ima ob pri�etku naslednjega triletnega obdobja strategije 
priložnost, da ohrani sedanji zagon in pospeši razvoj ter obstoje�o strukturo strategije v obliki 
štirih stebrov prilagodi sedanjim izzivom. To bi moralo še dodatno spodbuditi strukturne 
reforme, še naprej pa si bomo prizadevali tudi za poglobitev delovanja notranjega trga. Treba 
je narediti pomemben korak naprej in v celoti izkoristiti primere najboljših praks. 
 
Naša prizadevanja na gospodarskem in socialnem podro�ju se lahko v celoti udejanjijo le v 
medsebojnem dopolnjevanju s trajnostnim in zdravim okoljem. Podnebna konferenca na 
Baliju lani decembra je naredila pomemben korak naprej v mednarodnih pogajanjih o 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Sedaj imamo v rokah usklajen sveženj predlogov z 
visoko zastavljenimi cilji, ki ga je pripravila Komisija. Zaveze, ki smo jih prevzeli lani, 
moramo za�eti izpolnjevati. Še bolj si moramo prizadevati za medsebojni dogovor, ki nam bo 
omogo�il, da bomo na podro�ju podnebnih sprememb še naprej imeli vodilno vlogo. V 
Evropski uniji je treba zagotoviti tudi trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo, k �emur bo 
pripomogel notranji energetski trg. Glede na dogajanje v zadnjih nekaj mesecih je jasno, da 
moramo v Evropi najti ustrezne na�ine za obvladovanje nepredvidljivih finan�nih razmer v 
svetovnem merilu. Okrepiti je treba okvir finan�ne stabilnosti, in sicer s primernimi ukrepi za 
nadzor in obvladovanje finan�nih kriz. 
 
Zasedanje bo potekalo po naslednjem razporedu: 
 
Razprave se bodo za�ele ob 17:30 z izmenjavo mnenj s predsednikom Evropskega 
parlamenta, Hansom-Gertom Pötteringom. 
 
Po tradicionalnem skupinskem fotografiranju bo ob 18:15 sledila prva delovna seja. 
Posve�ena bo lizbonski strategiji na splošno, s posebnim poudarkom na energetiki in 
podnebnih spremembah. Predsednika Evropske komisije Joséja Manuela Barroso sem prosil, 
naj predstavi svoja stališ�a glede pri�etka novega obdobja lizbonske strategije in ob za�etku 



                            

 

razprave spregovori o predlogih iz energetskega in podnebnega svežnja Komisije, oziroma o 
tem, na kakšen na�in naj bi se po njegovem mnenju nadaljevalo delo v zvezi s tem 
vprašanjem. Generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije Javierja 
Solano pa sem prosil za kratko predstavitev poro�ila o vplivu podnebnih sprememb na 
varnost, ki ga je pripravil skupaj s Komisijo. 
 
Voditelji držav ali vlad bomo s pogovori nadaljevali pri ve�erji, ki naj bi se za�ela ob 20:15. 
Na njej bodo imeli priložnost za razpravo o drugih vidikih energetske politike in zlasti o 
zunanjih vidikih energetske varnosti. Nekaj �asa bi moralo ostati tudi za kratko razpravo o 
finan�ni stabilnosti. Ve� pa bomo izvedeli tudi o predlogu glede Unije za Sredozemlje. 
 
Ministri za zunanje zadeve bodo pri ve�erji razpravljali o razmerah v Afganistanu in 
nadaljnjem delovanju EU v tej državi. Ministri za finance bodo obravnavali makroekonomski 
vidik oblikovanja �loveškega kapitala. 
 
Delovna seja v petek ob 10:00 bo namenjena dokon�nemu oblikovanju sklepov Evropskega 
sveta. Takoj zatem bo sledila tiskovna konferenca. 
 
Predsedstvo bo državam kandidatkam poro�alo o izidih razprav. 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 

 
Janez Janša 

Predsednik Evropskega sveta 
 


