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BILAG I

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION
OM EN MERE EFFEKTIV REGULERING AF VÆRDIPAPIRMARKEDERNE

I DEN EUROPÆISKE UNION

STOCKHOLM, DEN 23. MARTS 2001

DET EUROPÆISKE RÅD FINDER -

at de finansielle markeder spiller en afgørende rolle i Den Europæiske Unions samlede økonomi. En
hurtig gennemførelse af den prioriterede handlingsplan for de finansielle tjenester er derfor af stør-
ste betydning. Skabelsen af et dynamisk og effektivt europæisk værdipapirmarked er et væsentligt
element i denne strategi;

at alle berørte parter bør gøre deres yderste for at gennemføre de vigtigste trin i opnåelsen af et inte-
greret værdipapirmarked inden udgangen af 2003, herunder især de prioriteter, der er fastlagt i Vis-
mandsudvalgets rapport om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder, idet det også aner-
kender, at der er behov for større konvergens i tilsynspraksis og reguleringsstandarder;

at der med henblik herpå må sættes mere fart i lovgivningsprocessen. Reguleringen af værdipapir-
markederne skal være tilstrækkelig fleksibel til at kunne reagere på markedsudviklingen og sikre, at
EU er konkurrencedygtig og kan tilpasse sig ny markedspraksis og nye reguleringsstandarder under
overholdelse af kravene om gennemsigtighed og retssikkerhed;

at dette kan og skal opnås under fuld overholdelse af traktatens bestemmelser, de berørte institutio-
ners beføjelser og den nuværende institutionelle balance –
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DET EUROPÆISKE RÅD HAR DERFOR BESLUTTET FØLGENDE:

1. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på rapporten fra Vismandsudvalget om reguleringen
af de europæiske værdipapirmarkeder. Den foreslåede fremgangsmåde med fire niveauer
(rammeprincipper, gennemførelsesforanstaltninger, samarbejde og håndhævelse) bør gennem-
føres for at gøre reguleringsprocessen for EU's værdipapirlovgivning mere effektiv og gen-
nemsigtig, hvorved kvaliteten af de foreslåede lovgivningsforanstaltninger forbedres. Denne
proces bør fuldt ud tage hensyn til begrebsrammen for de overordnede principper, der er fast-
sat i rapporten.

2. Kommissionen opfordres til tidligt, bredt og systematisk at høre institutionerne og alle berørte
parter på værdipapirområdet, idet den navnlig styrker sin dialog med forbrugerne og markeds-
aktørerne.

Kommissionen anmodes om, uden at dette berører dens initiativret, at give Rådet og Europa-
Parlamentet lejlighed til i en tidlig fase at fremsætte bemærkninger til sondringen mellem de
væsentlige elementer og de supplerende og tekniske bestemmelser med henblik på at øge pro-
cessens effektivitet.

3. Opsplitningen mellem rammeprincipper (niveau 1) og gennemførelsesforanstaltninger (ni-
veau 2) skal foretages for hver enkelt sag på klar og gennemsigtig vis. Afgørelsen om op-
splitningen træffes af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af Kommissionens forslag.
Kommissionen opfordres ved forelæggelsen af sine forslag til at tilkendegive, hvilke gennem-
førelsesforanstaltninger der er forudset. Alle parter vil så på forhånd kende det nøjagtige an-
vendelsesområde og formål med de foranstaltninger, der vedrører hvert enkelt af disse ni-
veauer. Alle berørte institutioner skal overholde de grundlæggende betingelser for frem-
gangsmåden med niveauopsplitning.

Gennemførelsesforanstaltningerne på niveau 2 bør anvendes hyppigere for at sikre, at de tek-
niske bestemmelser kan være i overensstemmelse med udviklingen på markedet og i tilsynet.
Der bør fastsættes frister for alle faser af arbejdet på niveau 2.

Kommissionen opfordres til i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene at overveje oftere
at gøre anvendelse af forordninger, når dette både er retligt muligt og vil bidrage til at frem-
skynde lovgivningsprocessen. Rådet ser positivt på muligheden for i forbindelse med den
fælles beslutningsprocedure at gennemføre hurtige vedtagelser af retsakter (hurtig procedure).

4. Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed, at Kommissionen agter straks at nedsætte et vær-
dipapirudvalg bestående af højtstående embedsmænd fra medlemsstaterne med Kommissio-
nen som formand. Værdipapirudvalget, der skal have rådgivende myndighed, skal navnlig,
men ikke kun, høres om politikspørgsmål vedrørende den form for foranstaltninger, som
Kommissionen eventuelt vil foreslå på niveau 1.
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5. Med forbehold af særlige retsakter, der foreslås af Kommissionen og vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet, bør Værdipapirudvalget også fungere som forskriftsudvalg i overens-
stemmelse med komitologiafgørelsen fra 1999 med henblik på at bistå Kommissionen, når
denne træffer afgørelse om gennemførelsesforanstaltninger i henhold til EF-traktatens arti-
kel 202.

Europa-Parlamentet vil regelmæssigt blive orienteret af Kommissionen om drøftelserne i
Værdipapirudvalget, når dette udvalg handler inden for rammerne af forskriftsproceduren, og
modtage alle relevante dokumenter. Hvis Europa-Parlamentet finder, at de udkast til foran-
staltninger, der forelægges af Kommissionen, går ud over de gennemførelsesbeføjelser, der er
fastsat i rammelovgivningen, forpligter Kommissionen sig til hurtigt at tage disse foranstalt-
ninger op til fornyet overvejelse under størst mulig hensyntagen til Europa-Parlamentets
holdning og med angivelse af begrundelsen for de skridt, den agter at tage.

Det Europæiske Råd noterer sig, at inden for rammerne af komitologiafgørelsen af 28. ju-
ni 1999, og for at der kan findes en afbalanceret løsning i sager om gennemførelsesforanstalt-
ninger på værdipapirområdet, der på baggrund af drøftelserne anses for særligt følsomme, har
Kommissionen forpligtet sig til at undgå at gå imod fremherskende holdninger i Rådet for så
vidt angår hensigtsmæssigheden af sådanne foranstaltninger. Denne forpligtelse vil ikke
danne præcedens.

6. Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed, at Kommissionen agter formelt at nedsætte et
uafhængigt reguleringsudvalg som foreslået i Vismandsudvalgets rapport. Udvalget bør have
en repræsentant for en national tilsynsmyndighed som formand. Udvalget bør selv fastsætte
sine funktionsbestemmelser og opretholde tætte operationelle forbindelser med Kommissio-
nen og Værdipapirudvalget. Det skal handle som rådgivende gruppe for Kommissionen,
navnlig i forbindelse med dens udarbejdelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger (ni-
veau 2). Hver medlemsstat udpeger fra de kompetente myndigheder på værdipapirområdet en
højtstående repræsentant til at deltage i møderne i Reguleringsudvalget.

Det bør foretage omfattende konsultationer på åben og gennemsigtig vis som fastsat i Vis-
mandsudvalgets endelige rapport og bør nyde markedsdeltagernes tillid.

De nationale reguleringsmyndigheder og Reguleringsudvalget bør også spille en vigtig rolle i
gennemførelsesprocessen (niveau 3) ved at sikre et mere effektivt samarbejde mellem til-
synsmyndighederne, foretage peer reviews og fremme den bedste praksis for at sikre en mere
konsistent gennemførelse af EF-lovgivningen i medlemsstaterne inden for de fastsatte frister.

Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed, at Kommissionen og medlemsstaterne agter at
styrke håndhævelsen af EF-retten (niveau 4).

7. Der bør oprettes et interinstitutionelt overvågningssystem med henblik på at vurdere de frem-
skridt, der gøres med at gennemføre disse forslag, for at sikre et mere effektivt system til re-
gulering af værdipapirmarkederne og identificere flaskehalse. Der skal regelmæssigt aflægges
rapport til institutionerne som led i overvågningsprocessen.
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8. Den nye reguleringsstruktur bør være funktionsdygtig senest fra begyndelsen af 2002, og der
skal foretages en fuldstændig og åben revision i 2004.

________________________
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BILAG II

DET EUROPÆISKE RÅDS ERKLÆRING OM KLIMAÆNDRINGER

Det Europæiske Råd, der anerkender klimaændringer som en global trussel mod den fremtidige vel-
færd og økonomiske fremskridt, minder om nødvendigheden af en effektiv international indsats for
at nedbringe emissionerne. Det bekræfter på ny, at det går stærkt ind for Kyoto-protokollen som
grundlag for denne indsats. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende alle sine forhandlingspart-
nere til at bidrage konstruktivt til at nå til enighed om de nærmere vilkår for gennemførelse af
Kyoto-protokollen og til at fremme et vellykket udfald af den genoptagne sjette partskonference,
der vil skabe betingelserne for, at Kyoto-protokollen kan blive ratificeret og træde i kraft senest i
2002.
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BILAG III

ERKLÆRING OM FYROM

Over for præsident Trajkovski og FYROM's regering:

– vi bekræfter på ny vores solidaritet med Dem i den nuværende krise og opfordrer Dem ind-
trængende til fortsat at reagere med tilbageholdenhed. Alle bestræbelser må udfoldes for at
undgå en eskalering af den militære aktivitet. Vi støtter FYROM's suverænitet og territoriale
integritet samt dens grænsers ukrænkelighed i overensstemmelse med OSCE's principper. Vi
er fast besluttet på at fortsætte vores indsats kollektivt og individuelt i tæt samarbejde med
NATO for at hjælpe myndighederne med at få kontrol over den nuværende situation. Det er
vigtigt at styrke kontrollen med grænsen mellem FYROM og Kosovo. Vi hilser rådgivning og
støtte fra medlemsstaterne velkommen, også på sikkerhedsområdet.

– det er nødvendigt med effektive interne politiske reformer og en konsolidering af et ægte
multietnisk samfund. Vi er parat til at støtte denne proces i FYROM som led i den betydelige
bistand, som EU allerede yder FYROM. Dette omfatter grænsestyringsprojekter; støtte til
flygtninge; hjælp med lokalstyre i hele landet, herunder et infrastrukturforbedringsprogram på
kommunalt niveau; arbejde med mindretalsrettigheder, herunder væsentlige bidrag til det nye
sydøsteuropæiske universitet i Tetovo; støtte til reformer og efteruddannelse inden for retsvæ-
senet med vægt på mindretalsrettigheder og hjælp med den forestående folketælling.

Til lederne af det etniske albanske samfund i FYROM: Vi anmoder om Deres fortsatte tilkendegi-
velse af, at De går ind for den demokratiske proces, at De tager afstand fra vold, og at De går ind for
dialog, og vi opfordrer Dem indtrængende til at leve op hertil, når De forfølger Deres legitime mål
om at konsolidere FYROM's multietniske samfund.

Over for de albanske politiske ledere i Kosovo: Vi opfordrer Dem til fortsat utvetydigt at tage af-
stand fra ekstremisterne, til at fordømme vold betingelsesløst og til at respektere princippet om
grænsernes ukrænkelighed sådan som den albanske regering har gjort det. Vi hilser dennes stærke
holdning velkommen.

Over for dem, der trodser international legalitet: De miskrediterer den sag, som De hævder at ville
fremme, nemlig at forbedre forholdene for Deres folk.

EU besluttede på topmødet i Zagreb, at FYROM skal være den første stat i regionen, der knyttes til
EU gennem den stabiliserings- og associeringsaftale, der vil blive undertegnet den 9. april.

EU ser med tilfredshed på vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1345. Vores mål er fuldt
ud afspejlet i denne resolution. Samtidig med at der åbner sig nye perspektiver for regionen, under-
streger vi på ny kraftigt, at der ikke er nogen fremtid i vort Europa for dem, der følger intoleran-
cens, nationalismens og voldens vej. EU vil ikke yde bistand til dem, der følger denne vej. Vi vil
kun støtte dem, der klart vælger fred, demokrati, forsoning og regionalt samarbejde.

________________________
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BILAG IV

DOKUMENTER FORELAGT PÅ DET EUROPÆISKE RÅDS MØDE I STOCKHOLM

•  Bidrag fra Europa-Kommissionen: Udnyttelse af Den Europæiske Unions potentiale -
konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien DEL I + DEL II: Strukturelle indikatorer
(6248/01 ADD 1)

•  Endelig rapport fra Vismandsudvalget om reguleringen af de europæiske værdipapirmarkeder
(6554/01)

•  Rapport fra Økofin-Rådet til Det Europæiske Råd om en mere effektiv regulering af
værdipapirmarkederne i Den Europæiske Union
(7005/01)

•  Kommissionens meddelelse om de offentlige finansers bidrag til vækst og beskæftigelse:
bedre kvalitet og holdbarhed
(5260/01)

•  Fælles rapport fra Økofin-Rådet og Kommissionen om de offentlige finansers bidrag til vækst
og beskæftigelse: bedre kvalitet og holdbarhed
(6997/01)

•  (ECOFIN) Council report on the Annual Report on Structural Reforms - 2001
(6998/01)

•  Rapport fra Økofin-Rådet: Kort liste over strukturelle indikatorer
(6999/01)

•  Beretning fra Kommissionen: Rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarked
(5301/01)

•  Commission Report on the implementation of the 2000 Broad Economic Policy Guidelines
(6561/01)

•  Økofin-Rådet: Nøglespørgsmål vedrørende de overordnede retningslinjer for de økonomiske
politikker i 2001
(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation
(6556/01)

•  Rådet (beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik) Formandskabets konklusioner
(6853/01 + REV 1 (fr))

•  Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget om meddelelse fra Kommissionen: Udnyttelse af Den
Europæiske Unions potentiale - konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien
(6454/01 + ADD 1)
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•  Udtalelse fra Udvalget for Social Beskyttelse om meddelelse fra Kommissionen: Udnyttelse
af Den Europæiske Unions potentiale - konsolidering og udbygning af Lissabon-strategien
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Foreløbig undersøgelse foretaget af Udvalget for Social Beskyttelse om pensionernes
holdbarhed på lang sigt
(6457/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen: Resultattavle for gennemførelsen af den social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
(6452/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen til Rådet: Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og
giver adgang for alle
(6453/01)

•  Rapport fra Rådet (uddannelse) til Det Europæiske Råd "Uddannelsessystemernes konkrete
fremtidige mål"
(5980/1/01 REV 1)

•  Konklusioner fra Rådet (det indre marked, forbrugerpolitik og turisme) om aspekter
vedrørende det indre marked i forbindelse med de økonomiske reformer efter Cardiff
(6704/01)

•  Meddelelse fra Kommissionen: "En strategi for tjenester i det indre marked"
(5224/01)

•  Statusrapport fra Kommissionen: Bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer
(7253/01)

•  Handlingsplanen "eEurope 2002":- Godkendelse af listen over supplerende benchmarking-
indikatorer
(6782/01)

•  Commission communication eEurope 2002: Impact and priorities
(7183/01)

•  Commission communication on the Internal market for energy and natural gas
(7218/01)

•  Chartret for små virksomheder: Årlig gennemførelsesrapport
(7125/01)

•  Første statusrapport fra Kommissionen over realiseringen af det europæiske forsknings- og
innovationsrum
(7254/01)

•  Udkast til rapport fra Det Europæiske Råd til Europa-Parlamentet om Den Europæiske
Unions fremskridt i 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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