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Eduskunnan talousvaliokunnalle

Komission työohjelman 2017 valmistelu

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää valtioneuvoston linjauksia komission vuoden
2017 työohjelman valmistelussa pääosin erittäin kannatettavina (E 18/2016
jatkokirjelmä).
Komission toimikausi on pian puolivälissä, ja haasteet EU:n päätöksenteolle ovat
suuria. Ison Britannian äänestystulos vaikuttaa voimakkaasti myös finanssialan
näkymiin. Tällä hetkellä on vielä epäselvää, miten tuleva EU-ero vaikuttaa
eurooppalaiseen finanssitoimialaan ja finanssialan sääntelyn suuntaan. Selvää
kuitenkin on, että lainsäätäjän on jatkettava suurten uudistusten, kuten pankkiunionin
ja pääomamarkkinaunionin valmistelua.
Viimeaikaisesta ilmapiirin kehityksestä johtuen on mielestämme entistä
tärkeämpää parantaa EU-sääntelyn laadun tasoa. Tämä koskee sekä olemassa
olevan sääntelyn laadun tarkastelua ja ylimääräisen tai päällekkäisen sääntelyn
poistamista. Finanssialan sääntelyn osalta odotamme talvella komission päätelmiä
siitä, miten finanssialan sääntelyä 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. FK:n mukaan on
erittäin tärkeää, että nämä tavoitteet pidetään esillä sekä valmisteltavana olevissa
ehdotuksissa että käytäessä läpi voimassa olevaa sääntelyä mm. Refit-prosesseissa.
FK kannattaa valtioneuvoston linjauksia paremman sääntelyn periaatteiden osalta.
Refit-prosessin käytännön toimivuuteen on panostettava. Tärkeää on myös
nykysääntelyn tehokas implementointi ja yhdenmukainen valvonta. FK kannattaa
myös sitä, että Suomi esittäisi pois vedettäväksi esitykseksi komission ehdotusta
moottoriajoneuvojen siirtämisestä (ns. ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskeva
komission ehdotus). Ehdotus sisältää suomalaisen verotuksen ja
liikennevakuutuksen kannalta ongelmallisia säännöksiä. Useiden maiden
vastustuksesta huolimatta toimivia ratkaisuja ei ole neuvotteluissa löydetty pitkään
aikaan. Niinpä esityksen poisvetäminen on perusteltua.
Pääomamarkkinaunionin kehittämisessä odotetaan komission linjauksia
jatkotoimista syyskuun aikana. 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.
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FK kannattaa valtioneuvoston näkemyksiä suhteellisuusperiaatteen huomioimisesta
ja sääntelyn finanssialalle aiheuttaman kokonaistaakan arvioimisesta.
Komissiolta odotetaan myös kansallisen maksukyvyttömyyssääntelyn lähentämistä
koskevaa ehdotusta. Sen osalta FK toteaa, että EU-maiden
maksukyvyttömyyssäännösten jonkinasteista lähentämistä on syytä tarkastella, mutta
tämä ei saisi johtaa siihen, että kansallisesti hyviksi havaituista ratkaisuista
jouduttaisiin esimerkiksi Suomessa luopumaan. FK kannattaa myös sitä, että
komissio selvittää sijoitusrahastojen rajat ylittävän toiminnan esteitä.
Pankkiunionin jatkokehittämisessä FK yhtyy valtioneuvoston näkemykseen siitä,
että pankkijärjestelmien riskien jakamisen edellytyksenä on riskien tehokas
vähentäminen. FK:n mukaan riskit tulisi selvittää ennen kuin yhteisestä
talletussuojasta päätetään.
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