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Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens bovengenoemde 

bijeenkomst heeft aangenomen. 
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I. STIMULERE� VA� I�VESTERI�GE� I� EUROPA 

1. Het stimuleren van investeringen in Europa en het aanpakken van marktfalen is een 

belangrijke beleidsuitdaging. De nieuwe focus op investeringen, in combinatie met de belofte 

van de lidstaten om vaart te zetten achter structurele hervormingen en groeivriendelijke 

begrotingsconsolidatie na te streven, zal de grondslag vormen voor groei en banen in Europa. 

De Europese Raad: 

a) vraagt dat in de EIB-groep een Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) 

wordt opgezet, dat 315 miljard euro aan nieuwe investeringen moet genereren 

tussen 2015 en 2017. De Commissie zal in januari 2015 met een voorstel komen, 

waarover de Uniewetgevers vóór eind juni overeenstemming zouden moeten bereiken 

zodat de nieuwe investeringen reeds medio 2015 geactiveerd kunnen worden. De 

EIB-groep wordt verzocht vanaf januari 2015 activiteiten te starten en daarvoor eigen 

middelen aan te wenden. Het EFSI zal openstaan voor bijdragen van de lidstaten, 

rechtstreeks of via nationale stimuleringsbanken. De Europese Raad neemt er nota van 

dat de Commissie heeft te kennen gegeven ten aanzien van dergelijke kapitaalinbreng 

een gunstig standpunt in te zullen nemen bij de beoordeling van de overheidsfinanciën 

in het kader van het stabiliteits- en groeipact, die noodzakelijkerwijs in overeen-

stemming zal zijn met de flexibiliteit die in de regels van het pact is ingebouwd; 

b) schaart zich achter het voornemen van de Commissie en de EIB om de technische 

projectondersteuning op Europees niveau te versterken en een investeringsadvieshub op 

te zetten die medio 2015 operationeel moet zijn; 

c) onderstreept dat het EFSI de lopende EU-programma's en traditionele activiteiten van 

de EIB zal vervolledigen en aanvullen. In dit verband moet de volledige benutting van 

alle bestaande en toegewezen EU-middelen worden aangemoedigd. De Commissie zal 

met de betrokken lidstaten nauw samenwerken om oplossingen te vinden opdat 

maximaal gebruik kan worden gemaakt van de vastleggingen uit hoofde van het 

MFK 2007-2013, en zij onderkent dat het wenselijk is dat in de komende jaren 

langetermijnprojecten worden verwezenlijkt, met gebruik van de flexibiliteit in de 

toepasselijke regels; 
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d) verzoekt de Commissie en de Uniewetgevers vaart te zetten achter de maatregelen die 

essentieel zijn om de Unie aantrekkelijker te maken voor productie, investering en 

innovatie, en om de regelgeving voor investeringen te verbeteren, waaronder maat-

regelen met het oog op een betere integratie van de kapitaalmarkten, en tegelijkertijd 

krachtig werk te maken van de agenda voor betere regelgeving, die gericht is op 

transparante en eenvoudige regelgeving tegen minimale kosten, in overeenstemming 

met de conclusies van de Raad van 4 december 2014; 

e) verlangt dat de Uniewetgeving op het gebied van de eengemaakte markt sneller wordt 

vastgesteld, omgezet en uitgevoerd, en dat de inspanningen om belemmeringen weg te 

nemen en de interne markt voor goederen en diensten te voltooien, worden opgevoerd; 

f) verzoekt de Commissie om, ruim vóór de bijeenkomst van de Europese Raad in 

maart 2015, een alomvattend voorstel betreffende een energie-unie in te dienen; 

g) verzoekt de Uniewetgevers om de werkzaamheden voor de hangende voorstellen 

betreffende de digitale eengemaakte markt nieuw leven in te blazen, en verzoekt 

de Commissie hierover ruim vóór de bijeenkomst van de Europese Raad in juni 2015 

een ambitieuze mededeling in te dienen; 

h) vraagt dat het multilateraal handelsstelsel verder wordt versterkt en dat bilaterale 

handelsovereenkomsten met belangrijke partners worden gesloten. De EU en de VS 

moeten alles in het werk stellen om de onderhandelingen over een ambitieuze, 

alomvattende en voor beide partijen voordelige TTIP-overeenkomst uiterlijk eind 2015 

af te ronden. 

2. De Europese Raad zal regelmatig de balans opmaken van de uitvoering van de boven-

genoemde richtsnoeren. 

3. De inspanningen voor de bestrijding van belastingontwijking en agressieve fiscale planning 

moeten dringend worden opgevoerd, zowel mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het belang 

van transparantie kijkt de Europese Raad uit naar het voorstel van de Commissie inzake de 

automatische uitwisseling van inlichtingen over fiscale rulings in de EU. De Raad zal 

bespreken hoe op al deze punten vooruitgang kan worden geboekt en zal verslag uitbrengen 

aan de Europese Raad van juni 2015. 
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4. Nauwere coördinatie van het economisch beleid is van wezenlijk belang voor het soepel 

functioneren van de economische en monetaire unie. Aansluitend bij een op basis van een 

analysenota hierover te houden debat tijdens de informele bijeenkomst van de staatshoofden 

en regeringsleiders in februari, zal de voorzitter van de Commissie, in nauwe samenwerking 

met de voorzitter van de Eurotop, de voorzitter van de Eurogroep en de president van de 

Europese Centrale Bank, uiterlijk in de bijeenkomst van juni 2015 van de Europese Raad 

verslag uitbrengen. De lidstaten zullen nauw betrokken worden bij de voorbereidende 

werkzaamheden. 

II. OEKRAÏ�E 

5. De Europese Raad feliciteert Oekraïne met zijn nieuwe regering en juicht toe dat 

het land vastbesloten is politieke en economische hervormingen door te voeren. Na 

de tweede uitbetaling door de Commissie in december van 500 miljoen euro aan macro-

financiële bijstand staan de Unie en haar lidstaten klaar om het hervormingsproces in 

Oekraïne verder te faciliteren en te ondersteunen, tezamen met andere donoren en 

overeenkomstig de conditionaliteit van het IMF. Het verheugt de Europese Raad dat de 

Commissie bereid is de humanitaire hulp aan de noodlijdende bevolking in Oekraïne op 

te voeren. 

6. De situatie in het oosten van Oekraïne blijft een grote bron van bezorgdheid. Het beleid van 

de Unie inzake niet-erkenning van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol is 

vandaag verder aangescherpt. De EU blijft dezelfde koers aanhouden; de Europese Raad is, 

indien nodig, bereid tot verdere stappen. Alle partijen, ook Rusland, moeten zich actief 

inzetten voor de akkoorden van Minsk en ze onverkort uitvoeren. De Europese Raad vraagt 

in het belang van de lopende onderzoeken dat ongehinderde toegang wordt verleend tot 

de plaats van de crash van MH17. 

 

 


