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BIJLAGE I

RESOLUTIE VAN DE EUROPESE RAAD
OVER EEN EFFICIËNTERE REGULERING VAN DE EFFECTENMARKTEN

IN DE EUROPESE UNIE

STOCKHOLM, 23 MAART 2001

DE EUROPESE RAAD IS VAN OORDEEL DAT:

financiële markten een cruciale rol spelen in de algehele economie van de Europese Unie. Een
snelle uitvoering van de prioriteiten van het Actieplan voor financiële diensten is derhalve van het
grootste belang. De totstandbrenging van een dynamische en efficiënte Europese effectenmarkt is
een wezenlijk onderdeel van deze strategie;

alle betrokken partijen alles in het werk moeten stellen om wezenlijke stappen te zetten met het oog
op de totstandbrenging van een geïntegreerde effectenmarkt tegen eind 2003, met inbegrip van met
name de prioriteiten van het verslag van het Comité van wijzen over de regulering van de Europese
effectenmarkten en onder erkenning van de noodzaak van een verdergaande convergentie van
toezichtpraktijken en reguleringsnormen;

het wetgevingsproces daartoe moet worden versneld. De regulering van de effectenmarkten moet
voldoende flexibel zijn om op de marktontwikkelingen te kunnen inspelen en te garanderen dat de
Europese Unie concurrerend is en zich kan aanpassen aan nieuwe marktpraktijken en regule-
ringsnormen, met inachtneming van de vereisten inzake transparantie en rechtszekerheid;

dit kan en moet worden bereikt met volledige inachtneming van de verdragsbepalingen, de
prerogatieven van de betrokken instellingen en het huidige institutionele evenwicht.
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DE EUROPESE RAAD HEEFT DERHALVE DE VOLGENDE RESOLUTIE AANGENOMEN:

1. De Europese Raad heeft met instemming kennis genomen van het verslag van het Comité van
wijzen over de regulering van de Europese effectenmarkten. De voorgestelde benadering met
vier niveaus (kaderbeginselen, uitvoeringsmaatregelen, samenwerking en handhaving) moet
haar beslag krijgen, om het reguleringsproces voor de effectenwetgeving in de Europese Unie
efficiënter en transparanter te maken, waardoor de kwaliteit van de beoogde wetgevings-
maatregelen wordt vergroot. In dit proces dient ten volle rekening te worden gehouden met
het in het verslag omschreven conceptuele kader van overkoepelende beginselen.

2. De Commissie wordt verzocht vroegtijdig, uitvoerig en systematisch overleg te plegen met de
instellingen en al degenen die bij de effectenmarkten betrokken zijn, en met name haar
dialoog met consumenten en professionele marktdeelnemers.

De Commissie wordt verzocht om, onverminderd haar initiatiefrecht, de Raad en het Euro-
pees Parlement de gelegenheid te geven om, teneinde het proces efficiënter te maken, in een
vroeg stadium commentaar te leveren op het onderscheid tussen de essentiële aspecten en de
bijkomstige en technische bepalingen.

3. De scheiding tussen kaderbeginselen (niveau 1) en uitvoeringsmaatregelen (niveau 2) moet
van geval tot geval op een duidelijke en transparante wijze worden vastgesteld. Tot de schei-
ding wordt door het Europees Parlement en de Raad op basis van Commissievoorstellen
besloten. De Commissie wordt verzocht om haar voorstellen vergezeld te laten gaan van aan-
wijzingen over het soort uitvoeringsmaatregelen dat zij voor ogen heeft. Alle betrokkenen
kennen dan van tevoren de precieze reikwijdte en doelstelling van de bepalingen betreffende
elk van deze niveaus. Alle betrokken instellingen moeten zich houden aan de fundamentele
voorwaarden van de gescheiden-niveaubenadering.

De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten vaker worden gebruikt om ervoor te zorgen
dat de technische bepalingen gelijke tred kunnen houden met de marktontwikkelingen en met
de ontwikkelingen inzake toezicht. Voor alle stadia van niveau 2 moeten termijnen worden
gesteld.

De Commissie wordt verzocht om bij het opstellen van haar voorstellen vaker gebruikmaking
van een verordening te overwegen, wanneer dit juridisch mogelijk is en het wetgevingsproces
daardoor sneller kan verlopen. De Raad staat positief tegenover de mogelijkheid van snelle
aanneming van besluiten in het kader van de medebeslissingsprocedure (fast-track-
procedure).

4. De Europese Raad is verheugd over het voornemen van de Commissie om onverwijld een
Comité voor het effectenbedrijf, bestaande uit hoge ambtenaren van de lidstaten en voorge-
zeten door de Commissie, op te richten. Het Comité moet als adviesorgaan over beleids-
kwesties worden geraadpleegd, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, voor het soort maat-
regelen dat de Commissie op niveau 1 voorstelt.
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5. Afhankelijk van de specifieke wetgevingsbesluiten die door de Commissie worden voorge-
steld en door het Europees Parlement en de Raad worden aangenomen, dient het Comité voor
het effectenbedrijf ook te fungeren als een regelgevend comité in de zin van het comitologie-
besluit van 1999, om de Commissie bij te staan bij haar besluitvorming over de uitvoerings-
maatregelen uit hoofde van artikel 202 van het EG-Verdrag.

Het Europees Parlement zal op gezette tijden door de Commissie op de hoogte worden
gebracht van de werkzaamheden van het Comité voor het effectenbedrijf, wanneer het comité
in het kader van de regelgevingsprocedure optreedt, en zal alle relevante documenten
ontvangen. Indien het Europees Parlement tot het besluit komt dat de door de Commissie
voorgestelde ontwerp-maatregelen de in de kaderwetgeving vastgestelde uitvoerings-
bevoegdheden overschrijden, is de Commissie ertoe gehouden de ontwerp-maatregelen
onverwijld opnieuw te behandelen en daarbij terdege rekening te houden met het standpunt
van het Parlement en de voorgenomen maatregelen te motiveren.

De Europese Raad neemt er nota van dat de Commissie in het kader van het comitologie-
besluit van 28 juni 1999 heeft toegezegd om, met het oog op een evenwichtige oplossing voor
de gevallen waarin in het licht van de besprekingen uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot
effectenmarkten, als bijzonder gevoelig worden erkend, zich ervan te onthouden tegen een
meerderheidsstandpunt in de Raad betreffende de wenselijkheid van dergelijke maatregelen in
te gaan. Deze toezegging vormt geen precedent.

6. De Europese Raad is ingenomen met het voornemen van de Commissie om op formele wijze
een onafhankelijk Comité van regelgevers in te stellen, zoals voorgesteld in het verslag van
het Comité van wijzen. Het Comité van regelgevers dient onder het voorzitterschap van een
vertegenwoordiger van een nationale toezichthoudende autoriteit te staan. Het dient zijn eigen
werkregelingen op te stellen en nauwe werkrelaties te onderhouden met de Commissie en het
Comité voor het effectenbedrijf. Het treedt op als een adviesgroep die de Commissie met
name bijstaat bij de voorbereiding van de ontwerp-uitvoeringsmaatregelen (niveau 2). Iedere
lidstaat wijst een hooggeplaatste vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten op het
gebied van effecten aan om deel te nemen aan de vergaderingen van het Comité van
regelgevers.

Het Comité voert op een open en transparante wijze uitvoerig overleg, zoals omschreven in
het eindverslag van het Comité van wijzen en dient het vertrouwen van de marktdeelnemers te
bezitten.

De nationale regelgevers en het Comité van regelgevers spelen ook een belangrijke rol in het
proces van omzetting van wetgeving (niveau 3) door efficiëntere samenwerking te verzekeren
tussen de toezichthoudende autoriteiten, "peer reviews" uit te voeren en beste praktijken te
bevorderen teneinde een consistentere en tijdige uitvoering van de communautaire wetgeving
in de lidstaten te garanderen.

De Europese Raad is verheugd over het voornemen van de Commissie en de lidstaten om de
handhaving van de Gemeenschapswetgeving te versterken (niveau 4).
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7. Er moet een interinstitutioneel toezichtsysteem worden ingesteld ter beoordeling van de
voortgang bij de uitvoering van deze voorstellen teneinde een efficiënter regelgevingssysteem
voor de effectenmarkt tot stand te brengen, waarbij de knelpunten dienen te worden aange-
geven. Als onderdeel van dit toezichtproces moet regelmatig verslag aan de instellingen
worden uitgebracht.

8. De nieuwe regelgevingsstructuur dient uiterlijk begin 2002 operationeel te zijn; in 2004 vindt
een volledige, openbare doorlichting plaats.

________________
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BIJLAGE II

VERKLARING VAN DE EUROPESE RAAD OVER KLIMAATVERANDERING

De Europese Raad erkent dat klimaatverandering de toekomstige welvaart en economische
vooruitgang van de hele planeet bedreigt en memoreert dat efficiënt internationaal optreden
noodzakelijk is om emissies te verminderen. Hij bevestigt nogmaals zijn sterke gehechtheid aan het
Protocol van Kyoto als de grondslag voor dat optreden en spreekt zijn diepe bezorgdheid uit over
het feit dat dit Protocol ter discussie wordt gesteld. De Europese Raad roept al zijn
onderhandelingspartners op zich constructief op te stellen om een overeenkomst te bereiken over de
wijze waarop het Protocol van Kyoto moet worden uitgevoerd en om het welslagen van de
voortgezette COP-6 te vergemakkelijken, hetgeen de voorwaarden schept voor de bekrachtiging en
inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto in 2002.

_______________
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BIJLAGE III
VERKLARING OVER DE FYROM

Na onze ontmoeting met de President van de FYROM verklaren wij het volgende:
Aan President Trajkovski en de regering van de FYROM:
- wij betuigen andermaal onze solidariteit met U in de huidige crisis, en wij roepen U op om

terughoudend te blijven reageren. Niets mag onverlet worden gelaten om een escalatie van
militaire activiteit te voorkomen. Wij steunen de soevereiniteit en territoriale integriteit van de
FYROM en de onschendbaarheid van haar grenzen, overeenkomstig de beginselen van de
OVSE. Wij zijn vastbesloten ons samen en afzonderlijk in nauwe samenwerking met de
NAVO te blijven inspannen om de autoriteiten te helpen de huidige situatie de baas te
worden. Van essentieel belang is de versterking van de controle aan de grens tussen de
FYROM en Kosovo. Wij zien advies en steun van de lidstaten, mede op veiligheidsgebied,
met instemming tegemoet;

- effectieve interne politieke hervormingen en consolidatie van een werkelijke multi-etnische
samenleving zijn onontbeerlijk. Wij zijn bereid bijstand te verlenen voor dit proces in de
FYROM in het kader van de aanzienlijke bijstand die de Europese Unie reeds aan de FYROM
verleent. Dit omvat grensbeheerprojecten; bijstand aan vluchtelingen; hulp bij lokaal bestuur
in het gehele land, waaronder een programma ter verbetering van de infrastructuur op
gemeentelijk niveau; activiteiten op het gebied van minderheidsrechten, waaronder
substantiële bijdragen aan de nieuwe universiteit van Zuidoost-Europa in Tetovo; hulp bij de
hervorming van het  gerecht en de opleiding van rechtsbeoefenaars, mede met nadruk op
minderheidsrechten; hulp bij de komende volkstelling.

Aan de leiders van de etnisch-Albanese gemeenschap van de FYROM: wij verlangen dat U blijk
blijft geven van gehechtheid aan het democratisch proces, aan het afzien van geweld en aan dialoog,
en wij dringen er bij U op aan dat te blijven doen in Uw rechtmatig streven naar consolidering van
de multi-etnische samenleving van de FYROM.

Aan de Albanese politieke leiders in Kosovo: wij roepen U op U ondubbelzinnig van de extremisten
te blijven distantiëren, het geweld onvoorwaardelijk te veroordelen, en het beginsel van de
onschendbaarheid van grenzen te eerbiedigen, zoals ook de Albanese regering gedaan heeft. Wij
zijn verheugd over haar duidelijke stellingname.

Aan al diegenen die de internationale rechtsorde tergen: U brengt de zaak van verbetering van het
lot van Uw volk, waarvoor U beweert zich in te zetten, in diskrediet.

De Europese Unie heeft tijdens de Top van Zagreb besloten dat de FYROM de eerste staat van de
regio zal zijn die met de Europese Unie verbonden zal worden via de Stabilisatie- en
Associatieovereenkomst, die op 9 april ondertekend zal worden.

De Europese Unie juicht de goedkeuring van Resolutie nr. 1345 van de VN-Veiligheidsraad toe. De
doelstellingen van de Europese Unie zijn volledig terug te vinden in deze resolutie. Nu er zich voor
de regio nieuwe perspectieven aandienen, verklaren wij nogmaals nadrukkelijk dat er in Europa
geen toekomst is voor wie het pad van onverdraagzaamheid, nationalisme en geweld kiest. De Unie
zal degenen die deze koers varen, geen bijstand verlenen. Wij zullen alleen diegenen steunen die
ondubbelzinnig kiezen voor vrede, democratie, verzoening en regionale samenwerking.
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BIJLAGE IV

DOCUMENTEN VOORGELEGD AAN DE EUROPESE RAAD VAN STOCKHOLM

• Bijdrage van de Europese Commissie - Het verwezenlijken van het potentieel van de
Europese Unie: het consolideren en uitbreiden van de strategie van Lissabon, Deel I + Deel II:
Structurele indicatoren.
(6248/01 + ADD 1)

• Eindverslag van het Comité van wijzen over de regulering van de Europese effectenmarkten
(6554/01)

• Verslag van de Raad ECOFIN over een efficiëntere regulering van de effectenmarkten in de
Europese Unie
(7005/01)

• Mededeling van de Commissie over de bijdrage van de openbare financiën aan de groei en de
werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en houdbaarheid
(5260/01)

• Gezamenlijk verslag van de Raad ECOFIN en de Commissie over de bijdrage van de
overheidsfinanciën aan de groei en de werkgelegenheid: verbetering van kwaliteit en
houdbaarheid
(6997/01)

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

•••• Verslag van de Raad ECOFIN betreffende de korte lijst van structurele indicatoren
(6999/01)

• Mededeling van de Commissie: verslag over de werking van de product- en kapitaalmarkten
in de EU
(5301/01)

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

• Kernpuntennota van de Raad ECOFIN over de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid 2001
(7001/01)

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

• Conclusies van het voorzitterschap van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid
(6853/01 + REV 1 (fr))
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•  Opinion of the Employment Committee on the Commission Communication: Realising the
European Union's potential: consolidating and extending the Lisbon strategy
(6454/01 + ADD 1)

• Advies van het Comité voor sociale bescherming over de mededeling van de Commissie: Het
verwezenlijken van het potentieel van de Europese Unie: het consolideren en uitbreiden van de
strategie van Lissabon
(6455/01 + ADD 1 + ADD 2)

• Inleidende studie van het Comité voor sociale bescherming over de houdbaarheid op lange termijn
van de pensioenen
(6457/01)

• Mededeling van de Commissie - Scorebord voor de uitvoering van de agenda voor het sociaal
beleid
(6452/01)

• Mededeling van de Commissie over "Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen, met
toegang voor allen"
(6453/01)

• Verslag van de Raad Onderwijs over "De concrete doelstellingen van de onderwijs- en
opleidingsstelsels"
(5980/01)

• Conclusies van de Raad (Interne Markt, Consumentenzaken en Toerisme) over
internemarktaspecten van het economische hervormingsproces van Cardiff
(6704/01)

• Mededeling van de Commissie: "Een internemarktstrategie voor de dienstensector"
(5224/01)

• Interim-verslag van de Commissie: Verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving
(7253/01)

• Actieplan "e-Europa 2002": Goedkeuring van de lijst van aanvullende benchmarking-indicatoren
(6782/01)

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

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

• Europees handvest voor kleine ondernemingen: Jaarlijks uitvoeringsverslag
(7125/01)
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•  First Commission report on progress towards building the European Research and Innovation
Area
(7254/01)

• Ontwerp-verslag van de Europese Raad aan het Europees Parlement betreffende de vorderingen
van de Europese Unie in 2000
(6879/01 + COR 1)

_____________________
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