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I.

ATT FRÄMJA I VESTERI GAR I EUROPA

1.

Att främja investeringar och ta itu med marknadsmisslyckanden i Europa är en central politisk
utmaning. Den nya inriktningen på investeringar, tillsammans med medlemsstaternas
åtagande att intensifiera strukturreformerna och fortsätta med den tillväxtvänliga
finanspolitiska konsolideringen, kommer att lägga grunden för tillväxt och sysselsättning i
Europa. Europeiska rådet
a)

anser att en europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi) bör inrättas inom EIBgruppen för att mobilisera 315 miljarder euro i nya investeringar mellan 2015 och 2017;
kommissionen kommer att lägga fram ett förslag i januari 2015 och unionslagstiftarna
uppmanas att enas om detta senast i juni månad så att de nya investeringarna kan
aktiveras redan under mitten av 2015; EIB-gruppen uppmanas att inleda verksamhet
genom att använda egna medel från och med januari 2015; Efsi kommer att vara öppen
för bidrag från medlemsstaterna, direkt eller genom nationella investeringsbanker;
Europeiska rådet noterar kommissionens positiva inställning till sådana kapitalbidrag i
samband med bedömningen av de offentliga finanserna enligt stabilitets- och
tillväxtpakten, som måste överensstämma med den flexibilitet som är inbyggd i dess
nuvarande bestämmelser,

b)

står bakom kommissionens och EIB:s avsikt att öka det tekniska stödet till projekt på
EU-nivå och inrätta ett centrum för investeringsrådgivning som ska vara klart att inleda
sin verksamhet i mitten av 2015,

c)

understryker att Efsi kommer att utgöra ett komplement till och tillkomma utöver de
pågående EU-programmen och EIB:s normala verksamhet; i detta sammanhang måste
man främja ett fullständigt utnyttjande av samtliga befintliga och tilldelade EU-resurser;
kommissionen kommer att arbeta nära tillsammans med berörda medlemsstater i syfte
att hitta lösningar som maximerar utnyttjandet av åtagandena enligt den fleråriga
budgetramen för perioden 2007–2013 och konstaterar att det är önskvärt att långsiktiga
projekt kommer till stånd under de kommande åren genom att flexibiliteten i nuvarande
bestämmelser utnyttjas,
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d)

uppmanar kommissionen och unionslagstiftarna att intensifiera arbetet med de
viktigaste åtgärderna för att öka unionens dragningskraft vad avser produktion,
investeringar och innovation och att förbättra regelverket för investeringar, däribland
insatser för bättre integrerade kapitalmarknader, och samtidigt med bestämdhet
genomföra agendan för bättre lagstiftning vars syfte är att åstadkomma en transparent
och enkel lagstiftning till minsta möjliga kostnad, i överensstämmelse med rådets
slutsatser av den 4 december 2014,

e)

efterlyser ett påskyndat antagande, införlivande och genomförande av
unionslagstiftningen på området för den inre marknaden samt ökade ansträngningar för
att undanröja hinder och fullborda den inre marknaden för varor och tjänster,

f)

uppmanar kommissionen att lägga fram ett omfattande förslag om energiunionen i god
tid före Europeiska rådets möte i mars 2015,

g)

uppmanar unionslagstiftarna att stimulera arbetet med de förslag som är under
behandling avseende den digitala inre marknaden och uppmanar kommissionen att
lägga fram ett ambitiöst meddelande på det området i god tid före Europeiska rådets
möte i juni 2015,

h)

efterlyser ytterligare förstärkning av det multilaterala handelssystemet och ingående av
bilaterala handelsavtal med viktiga partner; EU och USA bör göra sitt yttersta för att
senast i slutet av 2015 slutföra förhandlingarna om ett ambitiöst och omfattande
transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar som gynnar båda parter.

2.

Europeiska rådet kommer regelbundet att utvärdera genomförandet av riktlinjerna ovan.

3.

Det föreligger ett akut behov av att främja insatserna i kampen mot skatteflykt och aggressiv
skatteplanering, både globalt och på EU-nivå. Europeiska rådet, som framhåller betydelsen av
öppenhet, ser fram emot kommissionens förslag om automatiskt informationsutbyte avseende
skattebeslut i EU. Rådet kommer att diskutera hur framsteg kan göras med alla dessa frågor
och rapportera tillbaka till Europeiska rådet i juni 2015.
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4.

En närmare samordning av den ekonomiska politiken är avgörande för en välfungerande
ekonomisk och monetär union. Efter en diskussion om denna fråga, utifrån ett analytiskt
underlag, vid det informella mötet mellan stats- och regeringscheferna i februari kommer
kommissionens ordförande i nära samarbete med ordförandena för eurotoppmötet,
Eurogruppen och Europeiska centralbanken att avge rapport senast inför Europeiska rådets
möte i juni 2015. Medlemsstaterna kommer att delta aktivt i förberedelsearbetet.

II.

UKRAI A

5.

Europeiska rådet gratulerar Ukraina till den nya regeringen och välkomnar dess föresats att
genomföra politiska och ekonomiska reformer. Efter kommissionens andra utbetalning i
december av 500 miljoner euro i makrofinansiellt bistånd står EU och dess medlemsstater
redo att ytterligare underlätta och stödja Ukrainas reformprocess tillsammans med andra
givare och i enlighet med Internationella valutafondens villkorskriterier. Europeiska rådet
välkomnar kommissionens beredskap att öka det humanitära biståndet till det lidande folket i
Ukraina.

6.

Situationen i östra Ukraina ger fortfarande upphov till stor oro. Unionens politik att inte
erkänna den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol har i dag skärpts ytterligare.
EU:s linje ligger fast: Europeiska rådet står redo att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
Alla parter, inklusive Ryssland, bör aktivt medverka i och till fullo genomföra
Minsköverenskommelsen. Europeiska rådet begär att fritt tillträde ges till MH17:s
nedslagningsplats för de pågående utredningarnas skull.
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