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I.

СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЕВРОПА

1.

Стимулирането на инвестициите и преодоляването на неефективността на пазара в
Европа са основно политическо предизвикателство. Новият акцент върху
инвестициите, заедно с ангажимента на държавите членки за по-интензивни структурни
реформи и за постигане на благоприятстваща растежа фискална консолидация, ще
послужи като основа за растежа и създаването на работни места в Европа.
Европейският съвет:
a)

призовава за създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции
(ЕФСИ) в групата на ЕИБ с цел да се мобилизират нови инвестиции в размер на
315 млрд. евро между 2015 г. и 2017 г. През януари 2015 г. Комисията ще
представи предложение, по което законодателите на Съюза се приканват да
постигнат съгласие до юни, с цел новите инвестиции да могат да бъдат
активирани още от средата на 2015 г. Групата на Европейската инвестиционна
банка се приканва да започне дейности, като използва собствените си средства,
считано от януари 2015 г. ЕФСИ ще бъде отворен за принос от държавите членки,
пряко или чрез национални насърчителни банки. Европейският съвет взе под
внимание положителното становище, което Комисията посочи, че ще даде за
подобен капиталов принос в контекста на оценката на публичните финанси в
рамките на Пакта за стабилност и растеж, непременно в съответствие с
гъвкавостта, залегнала в съществуващите му правила;

б)

подкрепя намерението на Комисията и на ЕИБ да засилят техническата помощ за
проекти на европейско равнище и да създадат консултантски център по въпросите
на инвестициите, който да започне да функционира от средата на 2015 г.;

в)

подчертава, че ЕФСИ ще се добави към текущите програми на ЕС и
традиционните дейности на ЕИБ и ще ги допълва. Във връзка с това трябва да се
насърчава пълноценното използване на всички съществуващи и отпуснати от ЕС
ресурси. Комисията ще работи тясно със съответните държави членки за
намирането на решения, така че да се използват в максимална степен поетите
задължения по линия на МФР за периода 2007—2013 г., и отчита, че е желателно
да се изпълняват дългосрочни проекти в следващите години, като се използва
гъвкавостта на съществуващите правила;
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г)

приканва Комисията и законодателите на Съюза да ускорят работата по
ключовите мерки за повишаване на привлекателността на Съюза по отношение на
производството, инвестициите и иновациите и за подобряване на регулаторната
среда за инвестициите, включително действия за по-добро интегриране на
капиталовите пазари, като същевременно предприемат енергични действия по
програмата за по-добро регулиране, насочена към постигането на прозрачно и
опростено регулиране на възможно най-ниска цена, в съответствие със
заключенията на Съвета от 4 декември 2014 г.;

д)

настоява да се ускори приемането, транспонирането и прилагането на
законодателството на Съюза в областта на единния пазар и да се положат поголеми усилия за премахване на пречките пред вътрешния пазар на стоките и
услугите и за неговото окончателно изграждане;

е)

призовава Комисията да представи цялостно предложение за енергиен съюз
достатъчно време преди заседанието на Европейския съвет през март 2015 г.;

ж)

призовава законодателите на Съюза да дадат нов тласък на работата по внесените
предложения относно цифровия единен пазар, както и Комисията да представи
амбициозно съобщение в тази област достатъчно време преди заседанието на
Европейския съвет през март 2015 г.;

з)

настоява за допълнително укрепване на многостранната търговска система и за
сключване на двустранни търговски споразумения с ключови партньори. ЕС и
САЩ следва да положат всички усилия, за да приключат преговорите по
амбициозно, всеобхватно и взаимоизгодно Трансатлантическо споразумение за
партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP) до края на 2015 г.

2.

Европейският съвет ще прави редовен преглед на изпълнението на изложените по-горе
насоки.

3.

Спешно е необходимо да се активизират усилията в борбата с избягването на данъци и
с агресивното данъчно планиране както на световно равнище, така и на равнище ЕС.
Като изтъква значението на прозрачността, Европейският съвет очаква предложението
на Комисията относно автоматичния обмен на информация за данъчните договорености
в ЕС. Съветът ще обсъди начините за постигане на напредък по всички тези въпроси и
ще докладва на Европейския съвет през юни 2015 г.
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4.

По-тясната координация на икономическите политики е от първостепенно значение за
осигуряване на гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз. След
обсъждане на този въпрос въз основа на обяснителна бележка на неформалната среща
на държавните и правителствените ръководители през февруари, председателят на
Комисията, в тясно сътрудничество с председателя на срещата на върха на държавите
от еврозоната, председателя на Еврогрупата и председателя на Европейската централна
банка, ще докладва най-късно на заседанието на Европейския съвет през юни 2015 г.
Държавите членки активно ще участват в подготвителната работа.

II.

УКРАЙНА

5.

Европейският съвет поздравява Украйна за съставянето на новото ѝ правителство и
приветства нейната решимост да проведе политически и икономически реформи. След
като през декември Комисията отпусна втория транш от 500 милиона евро по линия на
макрофинансовата помощ, ЕС и неговите държави членки са готови да продължат да
съдействат и да подкрепят процеса на реформи в Украйна, заедно с другите донори и
съгласно условията на МВФ. Европейският съвет приветства готовността на Комисията
да увеличи хуманитарната помощ за страдащите хора в Украйна.

6.

Положението в източна Украйна продължава да е източник на силно безпокойство.
Днес беше допълнително затегната политиката на Съюза за непризнаване на
незаконното анексиране на Крим и Севастопол. ЕС няма да се отклони от курса си;
Европейският съвет е готов да предприеме допълнителни мерки, ако това е
необходимо. Всички страни, включително Русия, следва да се ангажират активно и да
прилагат изцяло договореностите от Минск. Европейският съюз призовава за
безпрепятствен достъп до мястото на катастрофата на MH17 в интерес на текущите
разследвания.
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