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BILAGA I

EUROPEISKA RÅDET RESOLUTION
OM EN EFFEKTIVARE REGLERING AV VÄRDEPAPPERSMARKNADEN

I EUROPEISKA UNIONEN

STOCKHOLM DEN 23 MARS 2001

EUROPEISKA RÅDET ANSER FÖLJANDE:

Finansmarknaderna har en central uppgift att fylla i Europeiska unionens totala ekonomi. Det är
därför utomordentligt viktigt att den prioriterade handlingsplanen för finansiella tjänster genomförs
snabbt. Skapandet av en dynamisk och effektiv europeiska värdepappersmarknad utgör ett
väsentligt inslag i denna strategi.

Samtliga berörda parter bör därför anstränga sig till det yttersta för att genomföra de väsentliga
åtgärderna för att uppnå en integrerad värdepappersmarknad i slutet av 2003, i synnerhet på de
prioriterade områden som tas upp i Visemannakommitténs rapport om reglering av de europeiska
värdepappersmarknaderna, och samtidigt beakta behovet av ytterligare konvergens när det gäller
tillsynspraxis och regleringsnormer.

Om detta skall uppnås måste lagstiftningsprocessen påskyndas. Regleringen av
värdepappersmarknaderna måste vara tillräckligt smidig för att kunna möta utvecklingen på
marknaden och säkerställa att Europeiska Unionen är konkurrenskraftig och kan anpassa sig till ny
praxis på marknaden och nya tillsynsnormer, samtidigt som kraven på öppenhet och rättssäkerhet
beaktas.

Detta kan och måste uppnås samtidigt som fördragets bestämmelser, de berörda institutionernas
särskilda rättigheter och den rådande balansen dem emellan respekteras fullt ut.
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EUROPEISKA RÅDET UTFÄRDAR DÄRFÖR DENNA RESOLUTION

1. Europeiska rådet välkomnar Visemannakommitténs rapport om reglering av de europeiska
värdepappersmarknaderna. För att göra processen för Europeiska unionens lagstiftning på
värdepappersområdet effektivare och öppnare, och därigenom förbättra kvaliteten på de
föreslagna lagstiftningsåtgärderna, bör det föreslagna tillvägagångssättet med fyra nivåer
(övergripande principer, åtgärder för genomförandet, samarbete och verkställighet) väljas.
Vid denna process bör rapportens begreppsliga ram av övergripande principer beaktas fullt ut.

2. Kommissionen uppmanas att i ett tidigt skede anordna omfattande och systematiska samråd
med institutionerna och med alla berörda parter på värdepappersområdet och särskilt att
förstärka dialogen med konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Utan att komissionens initiativrätt föregrips uppmanas den att, för att förbättra processens
effektivitet, bereda rådet och Europaparlamentet tillfälle att i ett tidigt skede kommentera den
skillnad som görs mellan väsentliga delar och tilläggsbestämmelser och tekniska
bestämmelser.

3. Uppdelningen i övergripande principer (nivå 1) och åtgärder för genomförandet (nivå 2) bör
avgöras från fall till fall, på ett klart och öppet sätt. Europaparlamentet och rådet skall
fastställa uppdelningen på grundval av kommissionens förslag. Kommissionen uppmanas att,
när den lägger fram sina förslag, ange vilka åtgärder för genomförandet som planeras.
Samtliga parter kommer på så sätt att i förväg känna till den exakta omfattningen av och syftet
med bestämmelserna på var och en av dessa nivåer. Alla berörda institutioner måste
respektera de grundläggande villkoren för tillvägagångssättet med olika nivåer.

Åtgärder för genomförandet på nivå 2 bör användas oftare, så att de tekniska bestämmelserna
säkert skall kunna hållas à jour med utvecklingen på marknaden och på tillsynsområdet.
Tidsfrister bör fastställas för alla etapper av arbetet på nivå 2.

Kommissionen uppmanas att vid utarbetandet av sina förslag överväga en mer frekvent
användning av förordningar om detta både är juridiskt möjligt och bidrar till att påskynda
lagstiftningsprocessen. Europeiska rådet ställer sig positivt till möjligheten att i enlighet med
medbeslutandeförfarandet snabbt anta rättsakter (förfarandet för brådskande ärenden).

4. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att omedelbart inrätta en
värdepapperskommitté bestående av tjänstemän på hög nivå från medlemsstaterna, under
kommissionens ledning. Värdepapperskommittén bör i sin egenskap av rådgivare höras i
politiska frågor, särskilt men inte enbart för det slag av åtgärder som kommissionen kan
tänkas föreslå på nivå 1.

5. Om inte annat följer av de särskilda rättsakter som kommissionen föreslår och som
Europaparlamentet och rådet antar, bör Värdepapperskommittén också fungera som en
föreskrivande kommitté i enlighet med 1999 års beslut om kommittéförfarandet, för att bistå
kommissionen när den fattar beslut om genomförandeåtgärder enligt artikel 202 i
EG-fördraget.
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Europaparlamentet kommer regelbundet att informeras av kommissionen om
Värdepapperskommitténs sammanträden, när denna agerar enligt det föreskrivande
förfarandet, samt få alla relevanta dokument. Om Europaparlamentet beslutar att de utkast till
åtgärder som kommissionen överlämnat överskrider de genomförandebefogenheter som
föreskrivs i ramlagstiftningen, åtar sig kommissionen att skyndsamt ompröva utkasten till
åtgärder, med största möjliga hänsyn till parlamentets ståndpunkt och med angivande av sina
skäl till de åtgärder som den avser att vidta.

Europeiska rådet noterar att kommissionen, inom ramen för beslutet om kommittéförfarandet
av den 28 juni 1999 har åtagit sig att, i syfte att söka en balanserad lösning för de fall av
genomförandeåtgärder inom värdepappersmarknaderna som mot bakgrund av diskussionerna
erkänns som särskilt känsliga, för att undvika att gå emot dominerande synsätt som kan uppstå
i rådet när det gäller lämpligheten av sådana åtgärder. Detta åtagande skall inte utgöra något
prejudikat.

6. Europeiska rådet välkomnar kommissionens avsikt att formellt inrätta en oberoende kommitté
för tillsynsorgan i enlighet med förslaget i Visemannakommitténs rapport. I denna kommitté
skall en företrädare för en nationell tillsynsmyndighet vara ordförande. Den skall fastställa
sina egna operativa villkor och upprätthålla nära operativa förbindelser med kommissionen
och Värdepapperskommittén. Den skall fungera som rådgivande grupp för att bistå
kommissionen särskilt vid utarbetandet av utkast till genomförandeåtgärderna (nivå 2). Varje
medlemsstat kommer att utse en högre tjänsteman som företrädare för de behöriga
myndigheterna på värdepappersområdet som skall delta i mötena i kommittén för
tillsynsorgan.

Den skall föra omfattande samråd på ett öppet och genomblickbart sätt i enlighet med de vise
männens slutrapport och skall ha marknadsdeltagarnas förtroende.

Nationella tillsynsorgan och kommittén för tillsynsorgan bör också spela en viktig roll i
överföringsprocessen (nivå 3) genom att säkra effektivare samarbete mellan
tillsynsmyndigheter, utföra inbördes utvärdering och främja bästa praxis, för att se till att
gemenskapens lagstiftning genomförs mer konsekvent och i rätt tid i medlemsstaterna.

Europeiska rådet välkomnar kommissionens och medlemsstaternas avsikt att förstärka
verkställigheten av gemenskapslagstiftningen (nivå 4).

7. Ett interinstitutionellt övervakningssystem bör inrättas för att bedöma de framsteg som görs
vid genomförandet av dessa förslag för att säkerställa ett effektivare regelverk för
värdepappersmarknaden och konstatera var flaskhalsarna finns. Regelbundna rapporter skall
lämnas till institutionerna som en del av övervakningsprocessen.

8. Den nya regleringsstrukturen skall vara i funktion senast från början av 2002 och en
fullständig och öppen översyn skall göras 2004.

________________________
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BILAGA II

EUROPEISKA RÅDETS UTTALANDE OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Europeiska rådet ser klimatförändringar som ett övergripande hot mot välfärden och det
ekonomiska framåtskridandet i framtiden och framhåller att man måste vidta verksamma
internationella åtgärder för att minska utsläppen. Europeiska rådet bekräftar sitt bestämda
fasthållande vid Kyotoprotokollet som grund för dessa åtgärder och uttrycker sin djupa oro över att
detta protokoll ifrågasätts. Europeiska rådet vädjar till alla sina förhandlingspartner att konstruktivt
engagera sig för att nå enighet om villkoren för genomförandet av Kyotoprotokollet och underlätta
ett gott resultat av den sjätte partskonferensen, som skapar förutsättningar för att Kyotoprotokollet
senast år 2002 skall ratificeras och träda i kraft.

________________________
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BILAGA III

FYROM −−−− UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA RÅDET

Till president Trajkovski och f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens regering
– Vi bekräftar vår solidaritet med Er i den aktuella krisen och uppmanar Er enträget att fortsätta

att reagera med återhållsamhet. Alla ansträngningar bör göras för att förhindra en
upptrappning av den militära aktiviteten. Vi stöder Makedoniens suveränitet och territoriella
integritet och gränsernas okränkbarhet i enlighet med OSSE:s principer. Vi är beslutna att
fullfölja våra ansträngningar kollektivt och enskilt i nära samarbete med Nato för att hjälpa
myndigheterna att hantera den uppkomna situationen. Det är av största vikt att kontrollen av
gränsen mellan Makedonien och Kosovo stärks. Vi välkomnar medlemsstaternas råd och stöd,
även när det gäller säkerheten.

– Effektiva inrikespolitiska reformer och konsolideringen av ett verkligt multietniskt samhälle
är helt nödvändiga. Vi står redo att bistå i denna process i Makedonien inom ramen för
Europeiska unionens redan betydande bistånd till Makedonien. Detta innefattar projekt för
gränsförvaltning, stöd till flyktingar, hjälp med det lokala styret i hela landet, inklusive ett
program för förbättring av den kommunala infrastrukturen, arbete när det gäller minoriteters
rättigheter, inklusive avsevärda bidrag till det nya sydösteuropeiska universitetet i Tetovo,
hjälp med reformering av rättsväsen och utbildning, även med tonvikt på minoriteters
rättigheter, samt hjälp med den kommande folkräkningen.

Till ledarna av den albansk-etniska folkgruppen i Makedonien
Vi begär att Ni fortsätter att engagera Er för den demokratiska processen, avstår från våld och för en
dialog, samt uppmanar Er enträget att hålla fast vid detta åtagande när Ni fullföljer Er legitima
strävan att konsolidera det multietniska samhället i Makedonien.

Till de albanska politiska ledarna i Kosovo
Vi riktar en maning till Er att även i fortsättningen entydigt ta avstånd från extremisterna, att
villkorslöst fördöma våldet och att respektera principen om gränsernas okränkbarhet, på samma sätt
som den albanska regeringen har gjort. Vi välkomnar dess beslutsamma ställningstagande.

Till alla som motsätter sig internationell legalitet
Ni misskrediterar den sak som Ni påstår Er verka för, nämligen bättre villkor för Ert folk.

Europeiska unionen beslöt vid toppmötet i Zagreb att f.d. jugoslaviska republiken Makedonien som
första stat i regionen kommer att knytas till unionen genom det stabiliserings- och associeringsavtal
som kommer att undertecknas den 9 april.

Europeiska unionen välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution nr 1345. Europeiska
unionens mål återspeglas fullständigt i denna resolution. Vid en tidpunkt då man börjar skönja nya
framtidsutsikter för regionen bekräftar vi med kraft att det inte finns någon framtid i vårt Europa för
dem som följer intoleransens, nationalismens och våldets väg. EU kommer inte att bistå dem som
väljer denna väg. Vi kommer endast att stödja dem som klart väljer fred, demokrati, försoning och
regionalt samarbete.

________________________
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BILAGA IV

DOKUMENT SOM LAGTS FRAM FÖR EUROPEISKA RÅDET I STOCKHOLM

• Kommissionens bidrag – Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: befästa och
utvidga Lissabonstrategin – Volym I och Volym II: Strukturella indikatorer
(6248/01 + ADD 1)

• Slutrapport från Visemannakommittén om regleringen av de europeiska
värdepappersmarknaderna
(6554/01)

• Ekofinrådets rapport om en effektivare reglering av värdepappersmarknaden i
Europeiska unionen
(7005/01)

• Kommissionens meddelande om de offentliga finansernas bidrag till tillväxt och
sysselsättning: krav på ökad kvalitet och hållbarhet
(5260/01)

• Gemensam rapport från Ekofinrådet och kommissionen om de offentliga finansernas bidrag
till tillväxt och sysselsättning: att förbättra kvalitet och hållbarhet
(6997/01)

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

• Rapport från Ekofinrådet om den korta förteckningen över strukturella indikatorer
(6999/01)

• Meddelande från kommissionen: Rapport om produkt- och kapitalmarknadernas funktion i
gemenskapen
(5301/01)

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

• Ekofinrådets dokument om huvudfrågorna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken 2001
(7001/01)

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

• Rådet (sysselsättning och socialpolitik) Ordförandeskapets slutsatser
(6853/01 + REV 1 (fr))

•••• Sysselsättningskommitténs yttrande om kommissionens meddelande:
Att förverkliga Europeiska unionens möjligheter: Befästa och utvidga Lissabonstrategin
(6454/01 + ADD 1)
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•  Yttrande från Kommittén för socialt skydd om kommissionens meddelande: Att förverkliga
Europeiska unionens möjligheter: befästa och utvidga Lissabonstrategin
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

• Preliminär undersökning från Kommittén för socialt skydd om pensionernas hållbarhet på
lång sikt
(6457/01)

• Meddelande från kommissionen: – Resultattavla för genomförandet av den socialpolitiska
dagordningen
(6452/01)

•••• Meddelande från kommissionen om "Nya europeiska arbetsmarknader, öppna och tillgängliga
för alla"
(6453/01)

• Rapport från rådet (utbildning) "Konkreta framtidsmål för utbildningssystemen"
(5980/01)

• Rådets slutsatser (inre marknaden, konsumentfrågor och turism) om aspekter på den inre
marknaden i samband med Cardiffprocessen rörande ekonomiska reformer
(6704/01)

• Meddelande från kommissionen: "En strategi för tjänster på den inre marknaden"
(5224/01)

• Delrapport från kommissionen: "En bättre och enklare lagstiftning"
(7253/01)

• Handlingsplanen eEurope 2002: Godkännande av förteckningen över kompletterande
riktmärkningsindikatorer
(6782/01)

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

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

• Europeisk stadga för småföretagen: Årsrapport om genomförandet
(7125/01)

• First Commission report on progress towards build the European Research and Innovation
Area
(7254/01)

• Utkast till rapport från Europeiska rådet till Europaparlamentet om Europeiska unionens
framsteg under 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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