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LIITE I
EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA

TEHOKKAAMMASTA ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELYSTÄ
EUROOPAN UNIONISSA

TUKHOLMA, 23. MAALISKUUTA 2001

EUROOPPA-NEUVOSTO KATSOO SEURAAVAA:

Rahoitusmarkkinoilla on ratkaiseva rooli Euroopan unionin kokonaistaloudessa. Siksi on erittäin
tärkeää, että ensisijaiseksi katsottu rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma pannaan nopeasti
täytäntöön. Dynaamisten ja tehokkaiden Euroopan arvopaperimarkkinoiden luominen on tämän
strategian olennainen osa.

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi pyrittävä kaikin tavoin toteuttamaan keskeisiä
toimenpiteitä yhdentyneiden arvopaperimarkkinoiden toteuttamiseksi vuoden 2003 loppuun
mennessä mukaan lukien erityisesti tärkeimmät toimenpiteet, jotka on esitetty viisasten komitean
raportissa Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden sääntelystä, ja ottaen myös huomioon tarpeen
edelleen lähentää valvontakäytänteitä ja sääntelynormeja.

Lainsäädäntöprosessia on tämän tavoitteen saavuttamiseksi joudutettava. Arvopaperimarkkinoiden
sääntelyn on oltava riittävän joustavaa, jotta markkinoiden kehitykseen voidaan reagoida ja
varmistaa, että Euroopan unioni on kilpailukykyinen ja voi sopeutua uusiin markkinakäytäntöihin ja
sääntelynormeihin noudattaen samalla avoimuuden ja oikeusvarmuuden vaatimuksia.

Tämä tavoite voidaan ja täytyy saavuttaa noudattaen täysin perustamissopimuksen määräyksiä,
kunnioittaen asianosaisten toimielinten oikeuksia ja ottaen huomioon tämänhetkinen toimielinten
välinen tasapaino.
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EUROOPPA-NEUVOSTO TOTEAA SEURAAVAA:

1. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen viisasten komitean raporttiin Euroopan unionin
arvopaperimarkkinoiden sääntelystä. Ehdotettu nelitasoinen lähestymistapa (yleisperiaatteet,
täytäntöönpanotoimenpiteet, yhteistyö ja säännösten noudattamisen valvonta) olisi pantava
täytäntöön, jotta Euroopan unionin arvopaperilainsäädännön sääntelyprosessista tulisi
tehokkaampi ja avoimempi, mikä parantaisi ehdotettujen lainsäädännöllisten toimenpiteiden
laatua. Prosessissa olisi otettava täysin huomioon raportin yleisperiaatteiden mukainen
käsitteellinen perusta.

2. Komissiota kehotetaan kuulemaan varhaisessa vaiheessa, laajalti ja järjestelmällisesti
toimielimiä ja kaikkia asianomaisia arvopaperialalla erityisesti tehostamalla vuoropuhelua
kuluttajien ja markkinatoimijoiden kanssa.

Komissiota pyydetään sen aloitteenteko-oikeutta rajoittamatta antamaan neuvostolle ja
Euroopan parlamentille mahdollisuus esittää varhaisessa vaiheessa prosessin tehostamista
varten olennaisten osien ja täydentävien ja teknisten säännösten toisistaan erottamista
koskevia huomautuksia.

3. Yleisperiaatteiden (taso 1) ja täytäntöönpanotoimenpiteiden (taso 2) välisestä jaosta olisi
päätettävä tapauskohtaisesti selkeällä ja avoimella tavalla. Euroopan parlamentti ja neuvosto
päättävät jaosta komission ehdotusten perusteella. Komissiota kehotetaan ehdotuksia
antaessaan ilmoittamaan siitä, millaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä edellytetään. Näin kaikki
osapuolet tietäisivät etukäteen kutakin tasoa koskevien määräysten tarkan soveltamisalan ja
tarkoituksen. Kaikkien asianomaisten toimielinten on noudatettava monitasoisen
lähestymistavan perusedellytyksiä.

Tason 2 täytäntöönpanotoimenpiteitä olisi käytettävä useammin sen varmistamiseksi, että
tekniset säännökset voidaan pitää markkinoilla ja valvonnassa tapahtuvan kehityksen tasalla.
Tasoa 2 koskevan työskentelyn kaikkia vaiheita varten olisi asetettava määräajat.

Komissiota pyydetään ehdotuksia laatiessaan käyttämään useammin asetuksia, joissa tämä
olisi oikeudellisesti mahdollista ja joiden avulla samalla nopeutettaisiin lainsäädäntöprosessia.
Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen nopeuttaa
yhteispäätösmenettelyn puitteissa säädöksien antamista (nopeutettu menettely).

4. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo mahdollisimman pian perustaa
jäsenvaltioiden johtavista virkamiehistä koostuvan arvopaperikomitean, jonka
puheenjohtajana toimii komissio. Neuvoa-antavaa arvopaperikomiteaa olisi kuultava
poliittisissa kysymyksissä, jotka koskevat erityisesti, mutta ei ainoastaan toimenpiteitä, joita
komissio saattaa ehdottaa tasolla 1.

5. Jollei komission ehdottamista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamista erityisistä
säädöksistä muuta johdu, arvopaperikomitean olisi myös toimittava vuoden 1999
komiteamenettelyä koskevan päätöksen mukaisena sääntelykomiteana, joka avustaa
komissiota sen tehdessä EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan mukaisia
täytäntöönpanomenettelyjä koskevia päätöksiä.
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Komissio antaa Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja arvopaperikomitean
työskentelystä sen toimiessa sääntelymenettelyn nojalla, ja parlamentille toimitetaan kaikki
asiaa liittyvät asiakirjat. Jos Euroopan parlamentti katsoo, että komission toimenpide-ehdotus
ylittää puitelaissa säädetyt täytäntöönpanovaltuudet, komissio sitoutuu käsittelemään
toimenpide-ehdotuksen kiireellisesti uudelleen ja ottamaan tarkoin huomioon parlamentin
kannan sekä perustelemaan toimet, jotka se aikoo toteuttaa.

Eurooppa-neuvosto panee merkille, että komissio on tasapuoliseen ratkaisuun pääsemiseksi
niissä tapauksissa, joissa arvopaperimarkkina-alan täytäntöönpanotoimenpiteiden on
keskustelujen perusteella tunnustettu olevan erittäin arkaluontoisia, sitoutunut
komiteamenettelystä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn päätöksen puitteissa välttämään
toimia, jotka olisivat vastoin tällaisten toimenpiteiden aiheellisuutta koskevaa neuvoston
enemmistön mielipidettä. Tämä sitoumus ei muodosta ennakkotapausta.

6. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen, että komissio aikoo muodollisesti perustaa viisasten
komitean raportissa ehdotetun riippumattoman sääntelyviranomaisten komitean. Komitean
puheenjohtajana toimii kansallisen valvontaviranomaisen edustaja. Komitea määrittelee omat
toimintaa koskevat järjestelynsä ja sillä on läheinen toiminnallinen yhteys komissioon ja
arvopaperikomiteaan. Se toimii neuvoa-antavana ryhmänä, joka avustaa komissiota erityisesti
sen valmistellessa toimenpide-ehdotustaan (taso 2). Kukin jäsenvaltio nimeää arvopaperialan
toimivaltaisia viranomaisiaan edustavan johtavan virkamiehen, joka osallistuu
sääntelyviranomaisten komitean kokouksiin.

Komitean on kuultava eri tahoja laajalti ja avoimesti viisasten komitean raportissa esitetyllä
tavalla ja sillä on oltava markkinatoimijoiden luottamus.

Kansallisilla sääntelyviranomaisilla ja sääntelyviranomaisten komitealla on myös tärkeä
tehtävä lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä (taso 3); niiden tehtävänä
on varmistaa tehokkaampi yhteistyö valvontaviranomaisten välillä, suorittaa vertaisarviointia
ja edistää parhaita käytäntöjä ja varmistaa näin yhteisön lainsäädännön johdonmukaisempi ja
nopeampi täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen siihen, että komissio ja jäsenvaltiot aikovat tehostaa
yhteisön oikeuden täytäntöönpanon valvontaa (taso 4).

7. Perustetaan toimielinten välinen valvontajärjestelmä arvioimaan edellä mainittujen ehdotusten
täytäntöönpanon edistymistä toimivamman arvopaperimarkkinoiden sääntelyjärjestelmän
varmistamiseksi ja ongelma-alueiden tunnistamiseksi. Toimielimille on annettava säännöllisiä
selvityksiä osana valvontaprosessia.

8. Uuden sääntelyrakenteen pitäisi olla toimintavalmis viimeistään vuoden 2002 alkuun
mennessä ja vuonna 2004 suoritetaan sen kattava ja avoin tarkastelu.

________________________



LIITE

Tiedote 26.03.2001 - FI - PE 303.105

39

LIITE II

EUROOPPA-NEUVOSTON JULKILAUSUMA ILMASTONMUUTOKSESTA

Eurooppa-neuvosto, joka toteaa ilmastonmuutoksen olevan maailmanlaajuinen uhka tulevalle
hyvinvoinnille ja taloudelliselle kehitykselle, palauttaa mieliin, että päästöjen vähentämiseksi
tarvitaan tehokkaita kansainvälisiä toimia. Se vahvistaa uudelleen olevansa vahvasti sitoutunut
Kioton pöytäkirjaan näiden toimien perustana ja on syvästi huolissaan siitä, että Kioton pöytäkirja
on asetettu kyseenalaiseksi. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia neuvottelukumppaneitaan
pyrkimään rakentavalla tavalla sopimukseen Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanon yksityiskohdista
ja edistämään onnistuneeseen lopputulokseen pääsemistä COP 6:n jatkokokouksessa, jossa luodaan
edellytykset Kioton pöytäkirjan ratifioinnille ja voimaantulolle vuoteen 2002 mennessä.

________________
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LIITE III

JULKILAUSUMA ENTISESTÄ JUGOSLAVIAN
TASAVALLASTA MAKEDONIASTA (FYROM)

Presidentti Trajkovskille ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallitukselle:

� Vahvistamme uudelleen solidaarisuutemme Teitä kohtaan nykyisessä kriisissä ja kehotamme
Teitä toimimaan edelleen maltillisesti. Sotilaallisten toimien laajeneminen olisi estettävä
kaikin keinoin. Tuemme entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian suvereniteettia ja
alueellista koskemattomuutta ja sen rajojen loukkaamattomuutta Etyjin periaatteiden
mukaisesti. Jatkamme päättäväisesti toimiamme yhdessä ja yksittäin läheisessä yhteistyössä
Naton kanssa auttaaksemme viranomaisia selviytymään nykyisessä tilanteessa. On erittäin
tärkeää tehostaa valvontaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Kosovon välisellä
rajalla. Pidämme myönteisenä jäsenvaltioiden neuvoja ja tukea muun muassa turvallisuuden
alalla.

� On välttämätöntä toteuttaa tosiasiallisia sisäpoliittisia uudistuksia ja vahvistaa monikansaista
yhteiskuntaa. Olemme valmiit avustamaan entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa tässä
prosessissa sen huomattavan avun puitteissa, jota Euroopan unioni jo antaa entiselle
Jugoslavian tasavallalle Makedonialle. Tähän kuuluu rajavalvontahankkeita, tukea
pakolaisille, paikallishallinnon avustamista koko maassa mukaan lukien kunnallistason
infrastruktuurien parannusohjelma, työskentelyä vähemmistöjen oikeuksien hyväksi mukaan
lukien merkittäviä avustuksia uudelle Kaakkois-Euroopan yliopistolle Tetovossa, apua
oikeudellisten uudistusten ja koulutuksen aloilla mukaan lukien vähemmistöjen oikeuksien
korostaminen sekä avustamista tulevassa väestönlaskennassa.

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian albaaniyhteisön johtajille: edellytämme Teiltä jatkuvaa
sitoutumista demokraattiseen prosessiin, väkivallasta luopumiseen ja vuoropuheluun ja kehotamme
Teitä pitämään kiinni tästä sitoumuksesta pyrkiessänne oikeutetusti vahvistamaan entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian monikansaista yhteiskuntaa.

Kosovon albaaniväestön poliittisille johtajille: kehotamme Teitä sanoutumaan edelleen
yksiselitteisesti irti ääriryhmistä, tuomitsemaan ehdottomasti väkivaltaisuudet ja noudattamaan
rajojen loukkaamattomuuden periaatetta Albanian hallituksen tavoin. Panemme tyytyväisinä
merkille Albanian voimakkaan kannan.

Kaikille niille, jotka uhmaavat kansainvälistä lainmukaisuutta: toimitte vastoin kansanne elinolojen
parantamisen asiaa, jota sanotte ajavanne.

Euroopan unioni päätti Zagrebin huippukokouksessa, että entisellä Jugoslavian tasavallalla
Makedonialla tulee alueen ensimmäisenä valtiona olemaan yhteys Euroopan unioniin 9. huhtikuuta
allekirjoitettavan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kautta.
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Euroopan unioni on tyytyväinen YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymään päätöslauselmaan 1345.
Euroopan unionin tavoitteet ovat täysin kyseisen päätöslauselman mukaiset. Ajankohtana, jolloin
uusia näkymiä avautuu alueelle, me vakuutamme uudelleen, että Euroopassamme ei ole
tulevaisuutta niille, jotka seuraavat suvaitsemattomuuden, nationalismin ja väkivallan tietä.
Euroopan unioni ei anna apua niille, jotka valitsevat tämän suunnan. Me tuemme vain niitä, jotka
valitsevat selvästi rauhan, demokratian, sovinnon ja alueellisen yhteistyön.

________________________
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LIITE IV

TUKHOLMAN EUROOPPA-NEUVOSTOLLE TOIMITETUT ASIAKIRJAT

•  Komission alustus � Euroopan unionin mahdollisuuksien hyödyntäminen: Lissabonin
strategian lujittaminen ja laajentaminen; osa I + osa II: Rakenteelliset indikaattorit
(6248/01 + ADD 1)

•  Viisasten komitean loppuraportti Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden sääntelystä
(6554/01)

•  Neuvoston (ECOFIN) selvitys Euroopan unionin arvopaperimarkkinoiden tehokkaammasta
sääntelystä
(7005/01)

•  Komission kertomus: Julkisen talouden vaikutus kasvuun ja työllisyyteen: laadun ja
kestävyyden parantaminen
(5260/01)

•  Neuvoston (ECOFIN) ja komission yhteinen kertomus: Julkisen talouden vaikutus kasvuun ja
työllisyyteen: laadun ja kestävyyden parantaminen
(6997/01)

•  Council (ECOFIN) report on the annual report on structural reforms 2001
(6998/01)

•  ECOFIN-neuvoston raportti: Rakenteellisten indikaattorien lyhennetty luettelo
(6999/01)

•  Komission kertomus: Kertomus yhteisön tuote- ja pääomamarkkinoiden toiminnasta
(5301/01)

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

•  Neuvosto (ECOFIN): Talouspolitiikan laajat suuntaviivat vuodelle 2001 � keskeisiä
kysymyksiä käsittelevä selvitys
(7001/01)

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

•  Neuvosto (työllisyys- ja sosiaalipolitiikka): puheenjohtajavaltion päätelmät
(6853/01 + REV 1 (fr)
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•  Työllisyyskomitean lausunto komission tiedonannosta "Euroopan unionin mahdollisuuksien
hyödyntäminen: Lissabonin strategian lujittaminen ja laajentaminen"
(6454/01 + ADD 1)

•  Sosiaalisen suojelun komitean lausunto komission tiedonannosta Euroopan unionin
mahdollisuuksien hyödyntäminen: Lissabonin strategian lujittaminen ja laajentaminen
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

•  Sosiaalisen suojelun komitean ensimmäinen eläkejärjestelmien pitkän aikavälin toimivuutta
koskeva tarkastelu
(6457/01)

•  Komission tiedonanto � Tulostaulukko Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman
täytäntöönpanosta
(6452/01)

•  Komission tiedonanto: Kaikille avoimet uudet eurooppalaiset työmarkkinat
(6453/01)

•  Neuvoston (koulutus) selvitys: "Koulutusjärjestelmien konkreettiset tulevaisuuden tavoitteet"
(5980/01)

•  Neuvoston (sisämarkkinat, kuluttaja-asiat ja matkailu) päätelmät: Cardiffin
talousuudistusprosessin sisämarkkinanäkökohdat
(6704/01)

•  Komission tiedonanto: "Palvelujen sisämarkkinastrategia"
(5224/01)

•  Komission väliraportti: Lainsäädännön parantaminen ja yksinkertaistaminen
(7253/01)

•  eEurope 2002 -toimintasuunnitelma: Lisävertailuindikaattorien luettelon hyväksyminen
(6782/01)

•  Commission communication e-Europe 2002: Impact and priorities
(7183/01)

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

•  Pienyrityksiä koskeva eurooppalainen peruskirja: Vuosittainen täytäntöönpanokertomus
(7125/01)

•  Ensimmäinen komission raportti eurooppalaisen tutkimus- ja innovointialueen toteuttamisessa
saavutetusta edistyksestä
(7254/01)
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•  Ehdotus Eurooppa-neuvoston kertomukseksi Euroopan parlamentille Euroopan unionissa
toteutuneesta kehityksestä vuonna 2000
(6879/01 + COR 1)

________________________
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