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I

I VESTOI TIE EDISTÄMI E EUROOPASSA

1.

Investointien edistäminen ja puuttuminen markkinoiden toimimattomuuteen Euroopassa ovat
keskeinen toimintapoliittinen haaste. Uudenlainen panostus investointeihin ja jäsenvaltioiden
sitoumus tehostaa rakenneuudistuksia ja jatkaa kasvua edistävää julkisen talouden
vakauttamista luovat perustan Euroopan talouden kasvulle ja uusille työpaikoille.
Eurooppa-neuvosto
a)

kehottaa perustamaan EIP-ryhmässä Euroopan strategisten investointien rahaston
(ESIR) tarkoituksena saada käyttöön 315 miljardia euroa uusiin investointeihin vuosina
2015–2017. Komissio esittää tammikuussa 2015 ehdotuksen, josta unionin lainsäätäjiä
pyydetään sopimaan kesäkuuhun mennessä, niin että uudet investoinnit voidaan saada
käyntiin jo vuoden 2015 puolivälissä. EIP-ryhmää pyydetään aloittamaan toimet
tammikuussa 2015 käyttämällä omia varojaan. ESIR ottaa vastaan jäsenvaltioiden
rahoitusosuuksia suoraan tai kansallisten kehityspankkien kautta. Eurooppa-neuvosto
panee merkille, että komissio aikoo suhtautua myönteisesti tällaisiin pääomaosuuksiin
vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisessa julkisen talouden arvioinnissaan ottaen
huomioon nykyisiin sääntöihin sisältyvän joustavuuden,

b)

kannattaa komission ja Euroopan investointipankin (EIP) aikomusta lisätä teknistä apua
Euroopan tason hankkeille ja perustaa investointineuvontakeskus, jonka on tarkoitus
aloittaa toimintansa vuoden 2015 puolivälissä,

c)

korostaa, että ESIR täydentää EU:n nykyisiä ohjelmia ja EIP:n tavanmukaisia toimia.
Tässä yhteydessä on kannustettava hyödyntämään kaikkia nykyisiä ja osoitettuja EU:n
varoja. Komissio toimii tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa
sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joilla voidaan maksimoida monivuotisen
rahoituskehyksen 2007–2013 mukaisten maksusitoumusten käyttö. Se on tietoinen siitä,
että tulevina vuosina olisi toivottavaa saada toteutettua pitkän aikavälin hankkeita
hyödyntämällä nykyisten sääntöjen mukaista joustavuutta,
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d)

pyytää komissiota ja unionin lainsäätäjiä jouduttamaan sellaisten keskeisten
toimenpiteiden tarkastelua, joilla lisätään unionin houkuttelevuutta tuotannon,
investointien ja innovoinnin kannalta, sekä parantamaan investointeja koskevaa
sääntely-ympäristöä muun muassa toimilla, jotka lisäävät pääomamarkkinoiden
yhtenäisyyttä. Samaan aikaan on vietävä tarmokkaasti eteenpäin sääntelyn
parantamiseen tähtääviä toimia, joiden tavoitteena on avoin ja yksinkertainen sääntely
mahdollisimman vähäisin kustannuksin, yhdenmukaisesti neuvoston 4. joulukuuta 2014
antamien päätelmien kanssa,

e)

kehottaa nopeuttamaan unionin sisämarkkinalainsäädännön hyväksymistä, sen
saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa sekä tehostamaan
toimia esteiden poistamiseksi ja toteuttamaan tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinat,

f)

pyytää komissiota esittämään energiaunionia koskevan kattavan ehdotuksen hyvissä
ajoin ennen maaliskuun 2015 Eurooppa-neuvostoa,

g)

kehottaa unionin lainsäätäjiä vauhdittamaan digitaalisia sisämarkkinoita koskevien
ehdotusten käsittelyä ja pyytää komissiota antamaan asiasta kunnianhimoisen
tiedonannon hyvissä ajoin ennen kesäkuun 2015 Eurooppa-neuvostoa,

h)

kehottaa vahvistamaan entisestään monenvälistä kauppajärjestelmää ja kahdenvälisten
kauppasopimusten solmimista keskeisten kumppanien kanssa. EU:n ja Yhdysvaltojen
on toimittava niin, että neuvottelut kunnianhimoisesta, kattavasta ja molempia osapuolia
hyödyttävästä transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta saadaan
päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä.

2.

Eurooppa-neuvosto tarkastelee säännöllisin väliajoin edellä mainittujen linjausten
täytäntöönpanoa.

3.

Toimia verojen välttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi on vietävä
kiireellisesti eteenpäin sekä maailmanlaajuisesti että EU:n tasolla. Eurooppa-neuvosto
korostaa avoimuuden merkitystä ja odottaa komission ehdotusta veropäätöksiä koskevasta
automaattisesta tietojenvaihdosta EU:ssa. Neuvosto keskustelee etenemisestä kaikissa näissä
kysymyksissä ja raportoi Eurooppa-neuvostolle kesäkuussa 2015.
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4.

Talouspolitiikan tiiviimpi koordinointi on välttämätöntä, jotta talous- ja rahaliitto toimisi
moitteettomasti. Asiasta keskustellaan analyyttisen selvityksen pohjalta valtion- tai hallitusten
päämiesten epävirallisessa kokouksessa helmikuussa 2015, minkä jälkeen komission
puheenjohtaja tiiviissä yhteistyössä eurohuippukokouksen puheenjohtajan, euroryhmän
puheenjohtajan ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa raportoi siitä Eurooppaneuvostolle viimeistään kesäkuussa 2015. Jäsenvaltiot pidetään tiiviisti mukana
valmistelutyössä.

II

UKRAI A

5.

Eurooppa-neuvosto onnittelee Ukrainaa maan uuden hallituksen johdosta ja pitää
tervetulleena sen päättäväistä aikomusta toteuttaa poliittisia ja talousuudistuksia. Komissio on
joulukuussa maksanut Ukrainalle makrotaloudellisena rahoitusapuna toisen 500 miljoonan
euron suuruisen erän, ja EU ja sen jäsenvaltiot ovat valmiita helpottamaan ja tukemaan
Ukrainan uudistusprosessia yhdessä muiden avunantajien kanssa ja Kansainvälisen
valuuttarahaston (IMF) ehdollisuutta noudattaen. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä
merkille, että komissio on valmis lisäämään humanitaarista apua Ukrainan kärsivälle
väestölle.

6.

Tilanne Ukrainan itäosassa on edelleen erittäin huolestuttava. Unioni ei tunnusta Krimin ja
Sevastopolin laitonta liittämistä, ja tämä kanta tuotiin tänään entistä tiukemmin esille. EU
pysyy kannassaan, ja Eurooppa-neuvosto on tarvittaessa valmis toteuttamaan lisätoimia.
Kaikkien osapuolten, myös Venäjän, tulisi sitoutua aktiivisesti Minskin sopimuksiin ja panna
ne kaikilta osin täytäntöön. Eurooppa-neuvosto vaatii esteetöntä pääsyä MH17-koneen
maahansyöksypaikalle tutkintatoimien jouduttamiseksi.
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