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Eduskunnan talousvaliokunnalle

Komission työohjelma 2017 (VNEUS2016-00647)

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää valtioneuvoston linjauksia komission vuoden
2017 työohjelmaan pääosin erittäin kannatettavina.
FK painottaa erityisesti sääntelyn toimivuuden ja laadun parantamista sekä
lainsäädännön yhtenäistä ja tehokasta täytäntöönpanoa. Finanssialan sääntelyn
osalta komissio on juuri antanut ensimmäiset päätelmät siitä, miten finanssialan
sääntelyn yhtenäisyyttä ja toimivuutta tulisi parantaa. Tavoitteena on kehittää
yritysten ja yksityishenkilöiden rahoitusmahdollisuuksia ja eurooppalaisia
pääomamarkkinoita. Sääntelyn ei tulisi estää sujuvaa rahoitusta tai uusien
rahoitustapojen syntymistä, eikä myöskään nostaa rahoituksen hintaa suhteettoman
korkeaksi. Finanssipalveluiden sisämarkkinoita tulisi edelleen sujuvoittaa.
FK:n mukaan on erittäin tärkeää, että nämä tavoitteet pidetään esillä sekä
valmisteltavana olevissa ehdotuksissa että käytäessä läpi voimassa olevaa sääntelyä
mm. Refit-prosesseissa. Osana tätä prosessia komissio onkin aloittanut finanssialan
raportointisäännösten päällekkäisyyksien kokonaisvaltaisen tarkastelun, jota FK pitää
tärkeänä konkreettisena hankkeena.
FK kannattaa valtioneuvoston näkemystä siitä, että myös direktiivejä ja EU-asetuksia
alemmantasoisen sääntelyn toimivuutta tulee tarkastella ja välttää sääntelytaakkaa
tällä tasolla. Alemmantasoisen sääntelyn moninkertaistuminen on ollut erityinen
ongelma finanssialalla. Teknisyydestä johtuen tätä tarkempaa sääntelyä toki osittain
tarvitaan, mutta osittain on kyse sääntelyvallan siirtymisestä eurooppalaisille
finanssivalvojille hyvin yksityiskohtaisissa asioissa.
Pääomamarkkinaunionin kehittämisessä komissio antoi linjauksensa tulevien
vuosien tavoitteista syyskuussa. Olisi kannatettavaa, että arvopaperistamista
koskeva ehdotus ja esitedirektiiivin muutos saataisiin ripeästi käsiteltyä
neuvotteluissa. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussääntelyä on
tarkasteltava siltä kannalta, nostaako se yritysten ja kotitalouksien rahoituksen hintaa
tai sisältääkö sääntely disinsentiivejä pitkäaikaisten tai yhteiskunnan infrasijoitusten
tekemiseen.
FK kannattaa valtioneuvoston näkemyksiä suhteellisuusperiaatteen huomioimisesta
ja sääntelyn finanssialalle aiheuttaman kokonaistaakan arvioimisesta. Komissiolla
alkaa olla painetta saada aikaan edistystä pääomamarkkinaunionin osalta jäljellä
olevien kahden toimivuoden aikana. Myös Ison-Britannian ero EU:sta voi vaikuttaa
pääomamarkkinaunionin painopisteisiin. Tärkeimmät, monipuolisimmat ja
volyymiltaan suurimmat toimijat ja pääomamarkkinat löytyvät Lontoosta.
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Pankkiunionin jatkokehittämisessä FK yhtyy valtioneuvoston näkemykseen siitä,
että pankkijärjestelmien riskien jakamisen edellytyksenä on riskien tehokas
vähentäminen. Komission tulee esittää konkreettista näyttöä riskien vähentämisestä,
ennen kuin yhteisestä talletussuojasta päätetään.
Tällä hetkellä pohjoismaisten pankkien suurena huolena ovat Baselin
pankkivalvontakomitean valmistelemat uudet vakavaraisuusäännökset. Sääntely voisi
nostaa todella tuntuvasti monien pohjoismaisten pankkien vakavaraisuusvaatimuksia
ja siten heikentää pankkien kykyä luotottaa talouden kasvua. Sääntely iskisi
erityisesti pohjoismaisiin pankkeihin niiden käyttämistä laskentamalleista johtuen.
Komission tulisikin tehdä riittävät mukautukset eurooppalaiseen, Baselin kehikon
täytäntöönpanevaan sääntelyyn, ja huomioida eurooppalaisten pankkijärjestelmien
erityispiirteet.
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