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Kestävä rahoitus osa kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä






Investointeja uusiutuvaan energiaan ja vähähiiliseen teknologiaan tarvitaan vuosittain 180
miljardia EU:ssa.
Yksin julkisella rahalla tähän tavoitteeseen on vaikea päästä. Tarvitaan eri toimijoiden
kannustinten muuttamista oikeaan suuntaan.
Rahoituspalveluiden kannustumia muuttamalla voidaan yksityistä ja julkista rahoitusta
suunnata ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin projekteihin, kuten infrastruktuuriin ja
uusiin innovaatioihin. Ilmastonmuutoksen edetessä myös rahoitussektorin on
valmistauduttava muuttuvaan toimintaympäristöön ja uusiin riskeihin.
Euroopan parlamentti neuvotteli kuluneella vaalikaudella useista komission kestävän
rahoituksen esityksistä, joissa toimin EPP-ryhmän neuvottelijana.

Tarvittavat toimet










Vertailukelpoinen tieto muutoksen pohjana.
Yhdenmukaisella raportoinnilla sijoittajille vertailukelpoista ja mitattavaa tietoa
sijoitettavista kohteista. Raportoinnin perustana ympäristö- ja ilmastovaikutusta mittaavat
indikaattorit.
Ilmasto- ja ympäristövaikutusten raportointi osaksi yritysten vuosiraportointia.
Kuten muu kirjanpito, ollakseen uskottava kestävyysvaikutusten raportoinnin tulee olla
kolmannen osapuolen tarkastama ja sen oikeellisuus viime kädessä yrityksen hallituksen
vastuulla.
Rahoituspalveluiden välittäjien vastuu.
Omaisuudenhoitajilla, eläkerahastoilla ja vakuutusyhtiöillä tehtävä varmistaa, haluaako
sijoittaja sijoittaa kestäviin sijoituskohteisiin ja missä määrin.
Pitkällä tähtäimellä kestävyysmittarit osaksi kaikkea rahoituslainsäädäntöä.
Ilmastonmuutoksen ja ympäristön tuhoutumisen mukanaan tuomat riskit pitää huomioida
todenmukaisesti koko sektorilla ja negatiiviset ulkoisvaikutukset ympäristölle huomioida
rahoitustuotteiden hinnassa. Rahoituslainsäädäntö on arvioitava kokonaisuudessaan näiden
periaatteiden toteuttamiseksi, tärkeimpinä esimerkiksi seuraavissa:
o vertailuindeksit
o luottoluokitukset
o pörssien säännöt
o kirjanpitosäännöstö
o pankkien vakavaraisuussäännöt
o sijoitustuotteiden kuluttajainformaatio
Rahoitussektori voi edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä vain tiettyyn pisteeseen asti.
Muun kansallisen ja EU-politiikan tulee olla linjassa kestävien tavoitteiden kanssa. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi hiili- ja muiden ympäristölle haitallisten tukien karsimista.

Aloitteet EU:ssa


EU:lle yhteinen kestävän rahoituksen strategia julkaistiin maaliskuussa 2018.
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Strategia esittää tavoitteeksi vahvistaa eurooppalaisia pääomamarkkinoita kestävämmiksi ja
tehdä kestävästä rahoituksesta EU:n kilpailukyvyn perusta.


Euroopan parlamentin mietintö kestävästä rahoituksesta.
Ryhmäni neuvottelijana ajoin raporttiin kestävyysindikaattoreiden sisällyttämistä yritysten
raportointivelvollisuuteen, kirjanpitosääntöihin, riskienhallintaan, sekä kestävyyden
huomioimista kaikessa finanssialan lainsäädännössä riskien paremmaksi arvioimiseksi ja
finanssituotteiden paremmaksi hinnoitteluksi.

Ensimmäiset lainsäädäntöaloitteet







Tiedonantovelvollisuus kestävyysriskeistä - Vahvempi velvollisuus omaisuudenhoitajille ja
institutionaalisille sijoittajille, kuten eläkerahastoille ja vakuutusyhtiöille, huomioida
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät näkökohdat (ESG-näkökohdat)
liittyvät riskit ja vaikutus sekä kertoa kuluttajalle, kuinka nämä huomioidaan
sijoitustuotteissa
Kestävien rahoitustuotteiden taksonomia - EU:lle yhteisen kestävien rahoitustuotteiden
luokittelun kehittäminen yhdessä finanssialan ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
Kestävät vertailuarvot - Kestävyysindikaattoreiden huomioiminen vertailuarvoissa ja
indekseissä. Vertailuarvoilla on merkitystä erityisesti sijoitussalkkujen kohdentamisessa sekä
finanssituotteidensa arvonkehityksen mittaamisessa.
Sijoitusneuvonta - Kestävyysindikaattoreiden huomioiminen sijoituspalveluyritysten ja
vakuutusyritysten sijoitusneuvonnassa ja soveltuvuusarvioinneissa. Yksityissijoittajalta tulee
vastaisuudessa sijoitustuotteita ja vakuutuspohjaisia sijoitustuotteita tarjottaessa selvittää
riskinsietokyvyn ja muiden tekijöiden ohella kestävyyspreferenssejä.

Blogini rahoitussektorin ottamisesta mukaan ilmastotalkoisiin:
http://www.sirpapietikainen.net/2018/05/tiedote-kestava-rahoitus-finanssimarkkinoiden-suurinmullistus-sitten-kirjanpidon/
Asetus kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta






Kuluvalla kaudella neuvottelin ryhmäni puolesta rahoitusmarkkinoiden toimijoiden ja
rahoituspalveluiden välittäjien, kuten omaisuudenhoitajien, institutionaalisten sijoittajien ja
rahoitusneuvojien, velvollisuudesta julkaista tietoa sijoittajille sijoitusten kestävyysriskeistä
ja -vaikutuksista. Rahoituslaitosten on myös huomioitava entistä vahvemmin kestävyysriskit
osana huolellisuusvelvoitettaan ja riskienhallintaprosessejaan.
Asetus velvoittaa ensimmäistä kertaa suurimmat, 500 henkilöä tai enemmän työllistävät
rahoituslaitokset kertomaan toimintansa ympäristövaikutuksista. Mikäli arviointia ei tehdä,
on kuluttajalle tarjottava selitys. Suurten rahoituslaitosten on myös kerrottava liikkeelle
laskemiensa rahoitustuotteiden ympäristövaikutuksista.
Julkaistavan tiedon tulee perustumaan vertailtaviin ja yhteismitallisiin kestävyysmittareihin,
joiden keskiössä tulee olla kasvihuonepäästöjen lisäksi resurssitehokkuus- ja
kiertotalousindikaattorit.
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Läpinäkyvyys sijoitusten ja rahoitustuotteiden riskeistä ja ympäristövaikutuksista on
olennaista tietoa yksityissijoittajille ja eläkesäästäjille. Siksi tiedonanto- ja
huolellisuusvelvollisuus tulee kattaa koskemaan koko sijoitusketjua alkaen listautuneista
yrityksistä itsestään, jotka investoivat reaalitalouteen.
Rahoituslaitosten lisäksi myös yritysten tiedonantovelvollisuutta tulee vahvistaa.
Taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksista ja riskeistä tulee jatkossa olla nykyistä
parempaa ja vertailtavampaa tietoa finanssimarkkinoiden käyttöön.

Asetus EU:lle yhteisen kestävien sijoitustuotteiden luokittelun (taksonomian) kehittämisestä









Kestävää sijoittamista helpottavalla kehyksellä luodaan yhteiset kriteerit kestävien
sijoitustuotteiden luokittelulle eli taksonomialle. Yhteiset standardit ovat tärkeä askel
sijoitusten kanavoimisessa kestäviin sijoituskohteisiin. Toisena pääneuvottelijana ajoin
luokittelun pohjaksi yhtenäisiä kestävyysindikaattoreita ja elinkaarianalyysia, joilla
varmistetaan, että julkaistava tieto on vertailtavaa.
Kestävyyskriteerit luodaan ensin kuudelle ympäristötavoitteelle, joihin lukeutuu
ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, vesiluonnonvarojen kestävä
käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, saastumisen ehkäiseminen, ja biologisen
monimuotoisuuden suojelu. Ollakseen kestävä, taloudellisen toiminnan on edistettävä
merkittävästi ainakin yhtä näistä ympäristötavoitteista. Kestäväksi määritelty tuote ei saa
myöskään olla haitallinen yhteiskunnalliselta tai hyvän hallinnon kannalta.
Komission perustama asiantuntijaryhmä on jo aloittanut työnsä teknisten kriteereiden
määrittämiseksi. Työryhmän työtä jatkamaan perustetaan pysyvä asiantuntijoiden alusta.
Jatkossa komissio tarkastelee muiden, mm. yhteiskunnallisten kestävyyskriteereiden
kehittämistä sekä tarkastelee kriteereiden kehittämistä ympäristön kannalta
kestämättömälle taloudelliselle toiminnalle. Tämä on tärkeää, jotta kuluttajat saavat
vertailukelpoista tietoa sijoitustensa ympäristövaikutuksista ja jotta koko finanssisektoria
kannustetaan ottamaan askeleita kestävämpään sijoitustoimintaan.
Kolmikantaneuvotteluja parlamentin ja neuvoston välillä käydään Suomen EUpuheenjohtajuuskaudella.
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