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NYTT FRÅN EU: CMU, FINTECH & HÅLLBARA FINANSER

Kommissionen presenterade den 8 mars ett förslag om EU-strategi och handlingsplan för
hållbar finansiering. Konkret innebär förslaget att kommissionen vill ändra de delegerade
akterna i MiFID II och IDD våren 2018 med krav på värdepappersinstituten att införa
hållbarhetsfaktorer vid lämplighetsbedömning.
Kommissionen presenterade också ett förslag om EU-lagstiftning för crowd funding samt en
handlingsplan om innovation avseende FinTech. Handlingsplanen innehåller inga konkreta
förslag som direkt berör befintlig reglering av värdepappersrörelse/värdepappersinstitut.
Den 12 mars presenterade kommissionen meddelande om fullbordande av
kapitalmarknadsunionen (CMU) år 2019. Kommissionen presenterade också ett direktiv och
en förordning för gemensamma EU-regler rörande säkerställda obligationer, EU-regler för
gränsöverskridande distribution av investeringsfonder samt ett förslag till nya regler för
tillämplig lag för fordringar och en rekommendation rörande tillämplig lag för värdepapper.
Kommissionen föreslår också ett paket av åtgärder för hantering av NPLs – non performing
loans.
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HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBARA INVESTERINGAR
Den 8 mars presenterade kommissionen sin strategi för ett finansiellt system som stöder EU:s
agenda för klimatet och hållbar utveckling.
Eftersom vår planet i allt större utsträckning står inför oförutsägbara konsekvenser av
klimatförändring och resursutarmning, krävs brådskande åtgärder för anpassning till en mer
hållbar modell, skriver kommissionen i sitt pressmeddelande. Omkring 180 miljarder euro per
år i ytterligare investeringar behövs för att uppnå EU:s mål för 2030 som man enades om i
Paris, inklusive en minskning av växthusgasutsläppen med 40 procent. På grundval av
rekommendationerna från högnivågruppen för hållbar finansiering lägger kommissionen
därför fram en färdplan för att stärka finansieringens roll för att uppnå en välfungerande
ekonomi som också kan uppfylla miljömässiga och sociala mål.
Under andra kvartalet ska kommissionen komma med förslag till ändringar i delegerade akter
i MiFID II och IDD och "hållbarhet ska vara en del av ekonomisk rådgivning".
Kommissionen skriver i sin handlingsplan:
"Med förbehåll för resultatet av konsekvensbedömningen kommer kommissionen att ändra de
delegerade akterna MiFID II och IDD under andra kvartalet 2018 för att se till att
hållbarhetspreferenser beaktas i bedömningen av lämpligheten. På grundval av dessa
delegerade akter kommer kommissionen att uppmana Europeiska
värdepappersmarknadsmyndigheten (ESMA) att inkludera bestämmelser om
hållbarhetspreferenser i riktlinjerna för bedömningen av lämpligheten som ska uppdateras
senast det fjärde kvartalet 2018.”
I planen ingår också att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag för att klargöra
institutionella investerares och kapitalförvaltares uppgifter i förhållande till hållbarhetshänsyn
det andra kvartalet 2018. Förslaget syftar till att uttryckligen kräva att institutionella
investerare och kapitalförvaltare integrerar hållbarhetshänsyn i beslutsprocessen för
investeringar och ökar insynen mot slutinvesterare om hur de integrerar sådana
hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut, i synnerhet vad gäller deras exponering för
hållbarhetsrisker.
Kommissionen kommer vidare att tillsätta en teknisk expertgrupp om hållbara investeringar
under 2018 som ska ta fram bland annat förslag på enhetligt europeiskt klassificeringssystem
och en europeisk standard för gröna obligationer.
Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att justera kapitalkraven för banker (den så
kallade gröna stödfaktorn) för hållbara investeringar, när detta är motiverat ur ett
riskperspektiv, samtidigt som finansiell stabilitet garanteras.
Kommissionen föreslår också en revidering av riktlinjerna om icke-finansiell information för
att ytterligare anpassa dem till rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade
finansiella informationskrav inom rådet för finansiell stabilitet.
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HANDLINGSPLAN FÖR FINTECH OCH EU-REGLERING AV CROWD
FUNDING
Kommissionen föreslår ny EU-reglering av crowd funding, som enligt kommissionen
kommer att göra det enklare för dessa plattformar att erbjuda sina tjänster i hela EU och
förbättra tillgången till denna innovativa finansieringsform för företag som behöver kapital.
När den föreslagna förordningen har antagits av Europaparlamentet och rådet, kommer
plattformar att kunna ansöka om ett EU-kvalitetsmärke på grundval av ett enda regelsystem.
Detta gör det möjligt för dem att erbjuda sina tjänster inom hela EU. Investerare i plattformar
för crowd funding (gräsrotsfinansiering) kommer att skyddas av tydliga regler för utlämnande
av information, regler för styrning och riskhantering och en enhetlig strategi för tillsyn.
Esma blir enligt förslaget tillsynsmyndighet för auktorisation och tillsyn av crowd fundingplattformar.
Fintech-handlingsplanen innehåller därtill 23 andra åtgärder för att möjliggöra tillväxt för
innovativa affärsmodeller, stödja spridningen av ny teknik samt öka it-säkerheten och
integriteten i det finansiella systemet, varav följande kan vara värda att nämna:
•
•

•

•
•

Kommissionen kommer att stå som värd för ett EU laboratorium för finansteknik där
de europeiska och nationella myndigheterna kommer att samarbeta med
teknikleverantörer i en neutral icke-kommersiell miljö.
Kommissionen har redan inrättat ett observationscentrum och forum för blockkedjor,
som kommer att rapportera om utmaningar och möjligheter för kryptovalutor senare
under 2018. Dessutom håller de på att ta fram en övergripande strategi för teknik för
distribuerad databasteknik och blockkedjor som omfattar alla sektorer av ekonomin.
En distribuerad databasteknik är en databas som delas över ett nätverk. Den mest
kända typen av distribuerad databasteknik är blockkedjor.
Kommissionen kommer att hålla samråd om hur man på bästa sätt kan främja en
digitalisering av information som offentliggörs av börsnoterade företag i Europa,
också genom att använda innovativ teknik för att koppla samman de nationella
databaserna. Därigenom blir det betydligt enklare för investerare att få tillgång till
viktig information som kan ligga till grund för deras investeringsbeslut.
Kommissionen kommer att organisera workshops för att förbättra informationsutbytet
när det gäller it-säkerhet.
Med hjälp av vägledning från europeiska tillsynsmyndigheter kommer kommissionen
att lägga fram en plan med bästa praxis för så kallade regulating sandboxes
(regelsandlådor). En regelsandlåda är ett ramverk som upprättas av
tillsynsmyndigheter för att låta nystartade finansteknikföretag utföra experiment i en
kontrollerad miljö, under överinseende av en regleringsmyndighet.

Länkar
Länk till presskonferens med Vice ordförande Valdis Dombrovskis 8 mars,
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2924
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Länk till presskonferens med Vice ordförande Valdis Dombrovskis 12 mars,
https://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=2932
EU-kommissionens pressmeddelande den 8 mars om handlingsplan för en grönare och renare
ekonomi http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_sv.htm
EU-kommissionens pressmeddelande den 8 mars om Fintech: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-1403_sv.htm
EU-kommissionens pressmeddelande 12 mars om förslag rörande kapitalmarknadsunionen:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_sv.htm
Länk till handlingsplanen om Fintech: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-actionplan-fintech_en.pdf
EU-kommissionens handlingsplan hållbara investeringar,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth_en.pdf
EU-kommissionens meddelande och reviderade EU-förslag rörande kapitalmarknadsunionen:
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-communication-cmu_en
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