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Öppet brev till finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet
Vi har tagit del av Sparbankernas Riksförbunds brev av 21 juni. Där påpekas hur resurskrävande
kraven är för små banker och hur de försvårar verksamheten. De föreslår att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande
lagstiftning på det finansiella området för att få fram förslag till förenklingar för mindre institut.
Vi instämmer i Sparbankernas beskrivning av problematiken och ansluter oss till förslaget.
Vi vill tillfoga:
-

I mycket av lagstiftningen från EU finns en proportionalitetsprincip inskriven, med avsikt att
underlätta för små banker. Mycket skulle vara vunnet om den möjligheten användes mera
aktivt i svensk tillämpning av lagstiftningen. För att Ekobanken ska bli relevant i positionen
som en bank för hållbarhet behöver vi växa och kunna erbjuda fler kunder att ta ställning för
bättre miljö och hållbarhet. Som liten aktör behöver vi i dag lägga oproportionerligt mycket
fokus på regelverk som inte är rimliga ur ett komplexitetsperspektiv, i stället för att lägga tid
på kunder, informationsinsatser och upplysning kring frågor som är de viktigaste, inte minst
med tanke på kommande generationer.

-

I samband med översynen av lagstiftningen borde kapitaltäckningsreglerna ses över så att
miljö- och klimatrisker kommer med bland de risker som mäts. Här finns en bra möjlighet att
införa styrmedel på det finansiella området som främjar en hållbar utveckling.
Vi refererar till rapporten av 2017-07-13 från den High-Level Expert Group (HLEG) som
tillsattes av kommissionen förra året och som nu rekommenderar reformer i EU:s regelverk
och finansiella politik för att stödja gröna och hållbara investeringar.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report.en.pdf
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