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Pääomamarkkinaunioni / Yritysrahoituksen saatavuuden parantaminen 

EK:n tavoitteena ovat markkinaehtoiset, monipuoliset, likvidit ja toimivat 
yritysrahoitusmarkkinat, jotka ovat globaalisti kilpailukykyiset. EK tukee 
EU:n pääomamarkkinaunionin toteuttamista siten, että EU on kansain-
välisesti houkutteleva investointi- ja sijoituskohde. EK vastustaa finans-
sialan erillisverojen käyttöönottoa ja raportointitaakan suhteettomia 
kasvattamispyrkimyksiä.  

1 Pääomamarkkinaunionin keskeinen sisältö 

Pääomamarkkinaunionin toteuttaminen vuoteen 2019 mennessä on 
osa sisämarkkinoiden kehittämistä. Tavoitteena on syventää yhteisiä 
pääomamarkkinoita ja poistaa esteitä rajat ylittävältä liiketoiminnalta. 
Tavoitteena on lisäksi vähentää eurooppalaisten yritysten riippuvuutta 
perinteisestä pankkirahoituksesta kehittämällä ns. varjopankkitoimin-
nan muotoja ja vaihtoehtoista yritysrahoitusta. Vuoteen 2019 tullee rat-
kaistavaksi Brexitin jälkeinen kysymys Euroopan finanssimarkkinoiden 
keskuksen siirtymisestä Lontoon ulkopuolelle (ml. kysymys pankkival-
voja EBA:n sijoituspaikasta).  

2 EK:n pääviestit 

EK:n tavoitteena on minimoida sellaiset uudet sääntelyaloitteet, jotka 
lisäävät rahoitussektorin ja sen asiakkaiden kustannuksia ilman, että ne 
ovat oikeassa suhteessa saataviin hyötyihin. Julkisen sektorin ei myös-
kään tulisi pyrkiä ohjaamaan yksityisiä sijoituksia ennalta määriteltyihin 
kohteisiin, vaan valinnan tulee tapahtua yksityisen sektorin toimesta.  

EK edistää aloitteita, jotka parantavat yritysrahoituksen saatavuutta, 
monipuolistavat rahoitusmarkkinoita ja poistavat rahoitusmarkkinoiden 
toimijoiden esteitä, kilpailuneutraliteetti huomioiden.  

EK korostaa, että pääomamarkkinoiden kehityksen tulee tapahtua 
markkinaehtoisesti markkinalähtöisiin hankkeisiin perustuen. Lisäksi 
EK ajaa finanssikriisin jälkeisten pahimpien sääntelyvirheiden riittävän 
rohkeaa korjaamista rahoitusmarkkinasääntelyn reaalitalouteen, kan-
sainväliseen kauppaan ja Euroopan kilpailukykyyn kohdistuvien ei-toi-
vottujen vaikutusten purkamiseksi. Pankkitoimintaa ja –rahoitusta vai-
keuttavaa EU-sääntelyä tulee aktiivisesti purkaa. 

Samalla on varmistettava muun sääntelyn yhdenmukaisuus pääoma-
markkinaunionin kanssa. Esimerkiksi asetusehdotus pankkien raken-
teellisista vaatimuksista samoin kuin tiiviimmässä yhteistyössä valmis-
teltava finanssitransaktiovero ovat ristiriidassa pääomamarkkinaunionin 
tavoitteiden kanssa.  

Osana pääomamarkkinaunionin toteuttamista EK tukee komission di-
rektiiviehdotusta varhaisen vaiheen yrityssaneerauksesta ja toisesta 
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mahdollisuudesta. Tehokkaat maksukyvyttömyysmenettelyt on ulotet-
tava kaikkiin jäsenvaltioihin ja perusteettomat kansalliset erot poistet-
tava, jotta pääomamarkkinat voisivat nykyistä paremmin katalysoida 
yritysten ja viime kädessä talouden kasvua.  

Globaaleilla markkinoilla on lähivuosina odotettavissa yhtiö-, arvopa-
peri- ja finanssimarkkinasääntelyn purkutoimenpiteitä. Mikäli presidentti 
Trump toteuttaa aikomuksensa purkaa pankkisääntelyä Yhdysval-
loissa, EU:n tulee korostetusti huolehtia sääntely-ympäristön kansain-
välisestä kilpailukyvystä myös rahoitusmarkkinasääntelyn osalta.  
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