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ANEXO I

RESOLUÇÃO DO CONSELHO EUROPEU
SOBRE UMA REGULAMENTAÇÃO MAIS EFICAZ DO MERCADO DE

VALORES MOBILIARIOS NA UNIÃO EUROPEIA

ESTOCOLMO, 23 DE MARÇO DE 2001

O CONSELHO EUROPEU CONSIDERA QUE:

Os mercados financeiros têm um papel fundamental na economia da União Europeia em geral.
Nessa medida, reveste-se da máxima importância a rápida implementação das prioridades do Plano
de Acção para os Serviços Financeiros. A criação de um mercado europeu de valores mobiliários
dinâmico e eficiente é um elemento essencial desta estratégia.

Todas as partes interessadas deverão envidar o máximo de esforços para implementar as medidas
essenciais com vista a realizar um mercado integrado de valores mobiliários até finais de 2003,
incluindo, nomeadamente, as prioridades estabelecidas no relatório do Comité de Sábios sobre a
Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários, e reconhecendo simultaneamente
a necessidade de uma maior convergência das práticas de supervisão e das normas regulamentares.

Para que esse objectivo seja alcançado, há que acelerar o processo legislativo. A regulamentação
dos mercados de valores mobiliários tem de ser suficientemente flexível para poder adaptar-se à
evolução do mercado, assegurando assim a competitividade da União Europeia e possibilitando a
sua adaptação às novas práticas do mercado e às novas normas regulamentares, no respeito das
exigências de transparência e de segurança jurídica.

Este objectivo pode e deve ser alcançado no pleno respeito das disposições do Tratado, das
prerrogativas das instituições em causa e do actual equilíbrio institucional.
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POR CONSEGUINTE, O CONSELHO EUROPEU APROVOU A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

1. O Conselho Europeu congratula-se com o relatório do Comité de Sábios sobre a
Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários. A abordagem em quatro
níveis proposta (princípios gerais, medidas de execução, cooperação e execução) deverá ser
implementada, a fim de tornar mais eficaz e transparente o processo regulamentar referente à
legislação da União Europeia em matéria de valores mobiliários, melhorando assim a
qualidade das medidas legislativas propostas. Este processo deverá ter inteiramente em conta
o enquadramento conceptual de princípios gerais enunciado no relatório.

2. Convida-se a Comissão a proceder sem demora a uma consulta alargada e sistemática das
instituições e de todas as partes interessadas no domínio dos valores mobiliários, reforçando,
em particular, o diálogo com os consumidores e os operadores do mercado.

Solicita-se à Comissão, sem prejuízo do seu direito de iniciativa, que dê ao Conselho e ao
Parlamento Europeu a oportunidade de, numa primeira fase e para tornar o processo mais
eficiente, tecerem os seus comentários sobre a distinção entre os elementos essenciais e as
disposições suplementares e técnicas.

3. A linha de demarcação entre os princípios gerais (nível 1) e as medidas de execução (nível 2)
deverá ser determinada numa base casuística, de modo claro e transparente. Essa linha de
demarcação deverá ser decidida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, com base nas
propostas da Comissão. Solicita-se à Comissão que, ao apresentar as suas propostas, forneça
indicações quanto ao tipo de medidas de execução que prevê. Desse modo, todas as partes
ficarão a saber com antecedência o alcance preciso e o objectivo das disposições relativas a
cada um desses níveis. Todas as instituições envolvidas devem respeitar as condições
fundamentais da abordagem baseada em níveis distintos.

Deverá ser mais frequente o recurso às medidas de execução do nível 2, a fim de garantir que
as disposições técnicas possam manter-se actualizadas de acordo com o mercado e a evolução
em matéria de supervisão, e deverão ser estabelecidos prazos para todas as fases dos trabalhos
relativos ao nível 2.

Solicita-se à Comissão que pondere a hipótese de recorrer mais frequentemente a
regulamentos ao elaborar as suas propostas, sempre que tal seja juridicamente possível e
contribua para acelerar o processo legislativo. O Conselho Europeu encara positivamente a
possibilidade de permitir a aprovação acelerada de actos (procedimento acelerado) no âmbito
do procedimento de co-decisão.

4. O Conselho Europeu congratula-se com a intenção expressa pela Comissão de criar
imediatamente um Comité dos Valores Mobiliários, composto por altos funcionários dos
Estados-Membros e presidido pela Comissão. O Comité dos Valores Mobiliários, deliberando
na sua qualidade de órgão consultivo, deverá ser consultado sobre questões de política, em
especial, mas não só, para o tipo de medidas que a Comissão poderá propor no nível 1.



ANEXOS

Boletim 26.03.2001 - PT - PE 303.105

37

5. Sob reserva de actos legislativos específicos propostos pela Comissão e aprovados pelo
Parlamento Europeu e pelo Conselho, o Comité dos Valores Mobiliários deverá exercer
igualmente funções de comité de regulamentação, nos termos da Decisão sobre comitologia
de 1999, a fim de assistir a Comissão sempre que esta tomar decisões sobre medidas de
execução ao abrigo do artigo 202º do Tratado CE.

O Parlamento Europeu será regularmente informado pela Comissão sobre os trabalhos do
Comité dos Valores Mobiliários, sempre que este delibere ao abrigo do procedimento de
regulamentação, e receberá toda a documentação relevante. Se o Parlamento Europeu resolver
que os projectos de medidas apresentados pela Comissão excedem as competências de
execução previstas na legislação-quadro, a Comissão compromete-se a voltar a analisar sem
demora tais projectos, tendo escrupulosamente em conta a posição do Parlamento e expondo
os motivos subjacentes às medidas que tenciona tomar.

O Conselho Europeu regista que, no âmbito da Decisão sobre comitologia de 28 de Junho
de 1999, e tendo em vista encontrar uma solução equilibrada para os casos de medidas de
execução no domínio dos mercados de valores mobiliários que sejam reconhecidas, à luz dos
debates realizados, como sendo especialmente sensíveis, a Comissão se comprometeu a evitar
colidir com os pontos de vista predominantes que possam surgir no Conselho quanto à
adequação de tais medidas. Este compromisso não criará precedente.

6. O Conselho Europeu congratula-se com a intenção expressa pela Comissão de criar
formalmente um Comité de Reguladores independente, conforme proposto no relatório do
Comité de Sábios. Aquele Comité deverá ser presidido por um representante de uma das
autoridades nacionais de supervisão. Deverá definir as suas próprias normas operacionais e
manter estreitas relações operacionais com a Comissão e o Comité dos Valores Mobiliários.
Exercerá as suas funções como um grupo consultivo para assistir a Comissão, sobretudo na
preparação de projectos de medidas de execução (nível 2). Cada Estado-Membro designará
um representante de alto nível das autoridades competentes na área dos valores mobiliários
para participar nas reuniões do Comité de Reguladores.

O Comité deverá proceder a extensas consultas, de uma forma aberta e transparente, tal como
se refere no relatório final do Comité de Sábios, e merecer a confiança dos operadores do
mercado.

As autoridades nacionais de regulamentação e o Comité de Reguladores deverão também
desempenhar um papel importante no processo de transposição (nível 3), assegurando uma
cooperação mais eficaz entre as autoridades de supervisão, procedendo a análises pelos
homólogos e promovendo as melhores práticas, de modo a garantir uma implementação mais
coerente e atempada da legislação comunitária nos Estados-Membros.

O Conselho Europeu congratula-se com a intenção, expressa pela Comissão e pelos
Estados-Membros, de reforçar a aplicação do direito comunitário (nível 4).
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7. Deverá ser criado um sistema de acompanhamento interinstitucional para avaliar os
progressos realizados na implementação destas propostas destinadas a assegurar um sistema
de regulamentação mais eficaz do mercado de valores mobiliários, identificando os eventuais
pontos de estrangulamento. Deverão ser apresentados às instituições relatórios regulares, no
quadro do processo de acompanhamento.

8. Esta nova estrutura de regulamentação deverá estar operacional, o mais tardar, a partir do
início de 2002, e deverá ser sujeita a uma revisão aberta e profunda em 2004.
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DO CONSELHO EUROPEU SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMATICAS

O Conselho Europeu, reconhecendo que as alterações climáticas constituem uma ameaça global ao

bem-estar e ao progresso económico futuros, recorda a necessidade de uma acção internacional

eficaz para a redução das emissões. O Conselho reafirma o seu firme empenhamento no Protocolo

de Quioto como base para essa acção e manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de este

Protocolo estar a ser posto em causa. O Conselho Europeu apela a todos os seus parceiros de

negociação para participarem de forma construtiva na obtenção de um acordo sobre as modalidades

de aplicação do Protocolo de Quioto e para facilitar um desfecho bem sucedido da nova sessão da

CdP-6, que crie as condições para a ratificação e entrada em vigor do Protocolo de Quioto até 2002.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO SOBRE A ARJM

Ao Presidente Trajkovski e ao Governo da ARJM,

� reafirmamos a nossa solidariedade na actual crise e apelamos a que continuem a reagir de
forma moderada. Deverão ser desenvolvidos todos os esforços para evitar uma escalada da
actividade militar. Apoiamos a soberania e a integridade territorial da ARJM e a
inviolabilidade das fronteiras, em conformidade com os princípios da OSCE. Estamos
determinados a prosseguir os nossos esforços colectivos e individuais, em estreita cooperação
com a NATO, para ajudar as autoridades a enfrentar a actual situação. É essencial reforçar o
controlo na fronteira entre a ARJM e o Kosovo. Agradecemos os conselhos e o apoio
prestados pelos Estados-Membros, inclusive no domínio da segurança;

� são indispensáveis verdadeiras reformas políticas internas e a consolidação de uma sociedade
verdadeiramente multiétnica. Estamos prontos a dar apoio à ARJM neste processo no âmbito
da considerável assistência que a União Europeia já concede à ARJM. Isto inclui projectos de
gestão de fronteiras; apoio aos refugiados; assistência ao poder local em todo o país, incluindo
um programa de melhoria das infra-estruturas a nível municipal; acções no domínio dos
direitos das minorias, incluindo contribuições substanciais para a nova Universidade da
Europa do Sudeste, em Tetovo; ajuda na formação e reforma judiciais, incluindo a ênfase nos
direitos das minorias; e assistência no próximo recenseamento.

Aos dirigentes da comunidade étnica albanesa na ARJM, pedimos a continuação do vosso
empenhamento no processo democrático, na renúncia à violência e no diálogo, e apelamos a que
mantenham esse empenhamento na concretização das vossas legítimas aspirações de consolidação
da ARJM como uma sociedade multiétnica.

Aos dirigentes políticos albaneses do Kosovo, apelamos a que se continuem a dissociar de forma
clara dos extremistas, condenem incondicionalmente a violência, e a que respeitem o princípio da
inviolabilidade das fronteiras, tal como o fez o Governo da Albânia. Saudamos a sua posição de
firmeza.

A todos aqueles que desafiam a legalidade internacional, dizemos que desacreditam a causa da
melhoria das condições do povo que alegam defender.

A União Europeia decidiu na Cimeira de Zagreb que a ARJM será o primeiro estado da região a
ficar ligado à União Europeia através do Acordo de Estabilização e Associação, que será assinado
em 9 de Abril.
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A União Europeia congratula-se com a adopção da Resolução nº 1345 do Conselho de Segurança da
ONU. Os objectivos da União Europeia encontram-se plenamente reflectidos nesta Resolução. No
momento em que se estão a abrir novas perspectivas para a região, reafirmamos vigorosamente que
não existe futuro na Europa para aqueles que seguem a via da intolerância, do nacionalismo e da
violência. A União Europeia não dará assistência aos que sigam esta via. Apenas daremos o nosso
apoio àqueles que escolhem inequivocamente a paz, a reconciliação democrática e a cooperação
regional.
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ANEXO IV

DOCUMENTOS APRESENTADOS AO CONSELHO EUROPEU DE ESTOCOLMO

•  Contribuição da Comissão: Realizar o potencial da União Europeia: consolidar e alargar a
estratégia de Lisboa, Volume I + Volume II: Indicadores estruturais

(6248/01 + ADD 1)

•  Relatório final do Comité de Sábios sobre a regulamentação dos Mercados Europeus de Valores
Mobiliários

(6554/01)

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre uma regulamentação mais eficiente dos mercados de
valores mobiliários na União Europeia

(7005/01)

•  Comunicação da Comissão sobre a contribuição das finanças públicas para o crescimento e o
emprego: melhorar a sua qualidade e sustentabilidade

(5260/01)

•  Relatório conjunto do Conselho (ECOFIN)/Comissão sobre a contribuição das finanças públicas
para o crescimento e o emprego: melhorar a sua qualidade e sustentabilidade

(6997/01)

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

•  Relatório do Conselho (ECOFIN) sobre a lista sucinta de indicadores estruturais
(6999/01)

•  Comunicação da Comissão: Relatório sobre o funcionamento dos mercados comunitários de
produtos e capitais

(5301/01)

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

•  Documento do Conselho (ECOFIN) sobre os pontos principais das Orientações Gerais das
Políticas Económicas para 2001

(7001/01)

•  Status report by the EIB on the Innovation 2000 Initiative one year after: progress and
perspectives in implementation

(6556/01)

•  Conselho "Emprego e Política Social": Conclusões da Presidência
(6853/01 + REV 1 (fr))
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•  Parecer do Comité do Emprego sobre a comunicação da Comissão: Realizar o potencial da
União Europeia: consolidar e alargar a estratégia de Lisboa

(6454/01 + ADD 1)

•  Parecer do Comité da Protecção Social sobre a Comunicação da Comissão: Realizar o potencial
da União Europeia: consolidar e alargar a estratégia de Lisboa

(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Estudo preliminar do Comité da Protecção Social sobre a viabilidade das pensões a longo prazo
(6457/01)

•  Comunicação da Comissão: Painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social
(6452/01)

•  Comunicação da Comissão: "Novos mercados de trabalho europeus, abertos a todos, acessíveis
a todos"

(6453/01)

•  Relatório do Conselho (Educação) sobre "Os objectivos futuros concretos dos sistemas de
educação e formação"

(5980/01)

•  Conclusões do Conselho (Mercado Interno, Consumidores e Turismo) sobre os aspectos do
processo de reforma económica de Cardiff relacionados com o mercado interno

(6704/01)

•  Comunicação da Comissão: "Uma estratégia do Mercado Interno para os Serviços"
(5224/01)

•  Relatório intercalar da Comissão: "Melhorar e simplificar o ambiente regulador"
(7253/01)

•  Plano de Acção Global "eEuropa 2002" - Aprovação da lista de indicadores de aferição
suplementares

(6782/01)

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

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

•  Carta Europeia das Pequenas Empresas: Relatório Anual de Implementação
(7125/01)
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•  Primeiro relatório da Comissão sobre os progressos verificados na realização do Espaço
Europeu da Investigação e da Inovação

(7254/01)

•  Projecto de relatório do Conselho Europeu ao Parlamento Europeu sobre os progressos
alcançados pela União Europeia em 2000

(6879/01 + COR 1)
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