
  
  

TTHHEE  IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  OOFF  EEUURROOPPEEAANN  FFIINNAANNCCIIAALL  MMAARRKKEETTSS::  WWHHAATT  
CCHHAALLLLEENNGGEESS  AAHHEEAADD??  

CCEESSRR  aannnnuuaall  ccoonnffeerreennccee,,  66  DDeecceemmbbeerr  22000044  
  
  

SSppeeeecchh  bbyy  MMrrss  PPeerrvveenncchhee  BBeerrèèss,,  CChhaaiirrwwoommaann  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  EEccoonnoommiicc  aanndd  
MMoonneettaarryy  CCoommmmiitttteeee  

  
  
  
  II  aamm  pplleeaasseedd  ttoo  iinntteerrvveennee  dduurriinngg  tthhiiss  CCEESSRR  mmeeeettiinngg,,  aass  CChhaaiirrwwoommaann  ooff  tthhee  
EEccoonnoommiicc  aanndd  MMoonneettaarryy  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt..  LLeett  mmee  ggiivvee  yyoouu  ssoommee  
tthhoouugghhttss,,  bbaasseedd  oonn  mmyy  eexxppeerriieennccee  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EEPP,,  oonn  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  
lleeggiissllaattiioonn  iinn  EEuurrooppee  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss..  LLeett  mmee  rreeccaallll  
tthhaatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  iiss  cclloosseellyy  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  eevvoolluuttiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoo--ddeecciissiioonn  
pprroocceessss..  
  
11--  TThhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iinntteeggrraattiioonn  
  
11..11--  FFiirrsstt,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss..    
  
IImmppoorrttaanntt  ppooiinntt  ffoorr  aa  MMEEPP::  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iiss  nnoott  aann  eenndd  iinn  iittsseellff..  WWhhaatt  
wwee  wwaanntt  iiss  ttoo  pprroommoottee  aa  bbeetttteerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
aallllooccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  ffoorr  ggrroowwtthh  aanndd  eemmppllooyymmeenntt::  lleett  uuss  nneevveerr  ffoorrggeett  tthhaatt,,  bbeeyyoonndd  oofftteenn  
vveerryy  tteecchhnniiccaall  cchhaalllleennggeess,,  tthhee  ppllaaccee  ooff  ppeeooppllee  iinn  tthhee  eeccoonnoommiicc  ssyysstteemm  sshhoouulldd  bbee  aatt  tthhee  cceenntteerr  
ooff  oouurr  ccoonncceerrnnss..  TThhaatt''ss  aa  ccoorree  oobbjjeeccttiivvee  wwee  mmuusstt  aallwwaayyss  kkeeeepp  iinn  mmiinndd..  
IInn  tthhaatt  rreessppeecctt,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  hhaass  aa  ssppeecciiffiicc  rroollee  ttoo  ppllaayy..  BBeeyyoonndd  tthhee  ddeeffeennccee  ooff  
ppeeccuulliiaarr  iinntteerreesstt,,  iitt  iiss,,  lliikkee  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  aann  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheerree  ddiissccuussssiioonnss  sshhoouulldd  ttaakkee  iinnttoo  
aaccccoouunntt  tthhee  gglloobbaall  ffrraammeewwoorrkk..  WWhhaatt  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ooppttiimmaall  aarrcchhiitteeccttuurree  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  
ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ffiinnaanncciinngg  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommyy??  TThhaatt''ss  hhooww  II  
ccoonncceeiivvee  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  II''vvee  tthhee  hhoonnoouurr  ttoo  cchhaaiirr;;  II  mmeeaann  ttoo  rreeaacchh  aa  bbaallaanncceedd  
aaggrreeeemmeenntt,,  aacccceeppttaabbllee  ffoorr  aallll..  BBeeaarriinngg  tthhaatt  iinn  mmiinndd  wwee  sshhoouulldd  aallssoo  ttrryy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  qquuaalliittyy  
ooff  tthhee  oonnggooiinngg  ddiissccuussssiioonnss  oonn  tthhee  rreevviieeww  ooff  tthhee  LLiissbboonn  ssttrraatteeggyy..  IInn  hhiiss  rreeppoorrtt,,  MMrr  KKookk  
mmeennttiioonnss  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  hhaarrmmoonniissaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss..  LLooookkiinngg  ffoorrwwaarrdd  II  
tthhiinnkk  tthhaatt  wwee  sshhoouulldd  ggeett  aa  mmoorree  iinntteeggrraatteedd  aapppprrooaacchh  ::  tthhee  ccoorree  iissssuuee  iiss  nnoott  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  
ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iinn  iittsseellff,,  bbuutt  hhooww  ttoo  ffiinnaannccee  aann  oovveerraallll  ssttrraatteeggyy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  eeccoonnoommyy,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  
aaccccoouunntt  gglloobbaalliisseedd  ttrreennddss  ttoowwaarrddss  oouuttssoouurrcciinngg..  
II  tthhiinnkk  tthhaatt  wwee  wwiillll  aallll  aaggrreeee  tthhaatt  tthhee  EEuurroo  nnoott  oonnllyy  eeaasseedd  bbuutt  aallssoo  jjuussttiiffiieedd  ffiinnaanncciiaall  
iinntteeggrraattiioonn::  iitt  ppuutt  eexxcchhaannggee  rriisskk  iinn  EEuurrooppeeaann  ccrroossss--bbooaarrddeerr  ttrraannssaaccttiioonnss  ttoo  aann  eenndd  aanndd  
hheellppeedd  tthhee  MMoonneettaarryy  UUnniioonn  ffuullllyy  bbeenneeffiitt  ffrroomm  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  ooppeenniinngg  aatt  tthhee  
iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell..    
TThhiiss  iinntteeggrraattiioonn  wwaass  bbaasseedd  oonn  aa  vvoolluunnttaarryy  aapppprrooaacchh  ffrroomm  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  CCoouunncciill  aanndd  
tthhee  PPaarrlliiaammeenntt,,  wwhhiicchh  wwaass  mmiirrrroorreedd  iinn  tthhee  FFiinnaanncciiaall  SSeerrvviicceess  AAccttiioonn  PPllaann  aaddoopptteedd  iinn  11999999  iinn  
oorrddeerr  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  iinntteerrnnaall  mmaarrkkeett  ooff  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess..    IInn  tthhiiss  ffiieelldd  ooff  rreegguullaatteedd  mmaarrkkeettss,,  



hhaarrmmoonniissaattiioonn  iiss  mmuucchh  mmoorree  ccoommpplleexx  tthhaann  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ggooooddss..  TThhaatt''ss  wwhhyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  
PPaarrlliiaammeenntt  aacccceepptteedd  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aann  iinnnnoovvaattiivvee  lleeggiissllaattiivvee  pprroocceedduurree  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  
sseeccuurriittiieess,,  II  mmeeaann  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceessss  iinn  wwhhiicchh  CCEESSRR  ppllaayyss  aa  kkeeyy  rroollee..  UUpp  ttoo  nnooww,,  tthhiirrttyy--
nniinnee  lleeggiissllaattiivvee  oorr  nnoonn--lleeggiissllaattiivvee  mmeeaassuurreess  wweerree  aaddoopptteedd  oouutt  ooff  tthhee  ffoorrttyy--ttwwoo  oorriiggiinnaallllyy  
sscchheedduulleedd::  tthhiiss  rreessuulltt  sshhoowwss  uunnddoouubbtteeddllyy  tthhee  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  wwoorrkk  ddoonnee  iinn  tthhaatt  rreessppeecctt..  
YYoouu  hhaavvee  nnoottiicceedd,,  ffuurrtthheerrmmoorree,,  tthhaatt  ddeessppiittee  tthhee  ttuurrmmooiill  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd  tthhee  
ddoowwnnssiiddee  ttrreenndd  ooff  tthhee  ssttoocckk  mmaarrkkeettss  oovveerr  tthhee  llaasstt  ffoouurr  yyeeaarrss,,  tthhee  ppaarrttiieess  iinnvvoollvveedd  rreemmaaiinn  
ffiirrmmllyy  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  aann  aammbbiittiioouuss  pprrooggrraamm  aanndd  ssttiicckkiinngg  ttoo  iitt..  
TThhee  FFSSAAPP  wwaass  aassssiiggnneedd  aa  ddeemmaannddiinngg  oobbjjeeccttiivvee::  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess  ffoorr  tthhee  
ffuunnccttiioonniinngg  ooff  mmaarrkkeettss  aanndd  tthhee  pprroommoottiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  iinn  EEuurrooppee  aass  wweellll  aass  tthhee  
iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthhee  pprruuddeennttiiaall  ffrraammeewwoorrkk..  IInn  tthhaatt  rreessppeecctt,,  iitt  wwoouulldd  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  mmeennttiioonn  
aallll  aaddoopptteedd  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  FFSSAAPP::  lleett  mmee  jjuusstt  rreeffeerr  ttoo  tthhee  tteexxttss  wwhhiicchh  aarree  ttoo  
cchhaannggee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  tthhee  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  llaannddssccaappee  iinn  EEuurrooppee  aanndd  oonn  wwhhiicchh  tthhee  EEuurrooppeeaann  
PPaarrlliiaammeenntt  aass  lleeggiissllaattoorr  wwaass  ddiirreeccttllyy  iinnvvoollvveedd..  

••  tthhee  ddiirreeccttiivvee  oonn  mmaarrkkeett  aabbuussee  aaddoopptteedd  iinn  DDeecceemmbbeerr  22000022,,  
••  tthhee  ddiirreeccttiivvee  oonn  pprroossppeeccttuuss,,  aaddoopptteedd  iinn  JJuullyy  22000033,,    
••  tthhee  iinnvveessttmmeenntt  sseerrvviicceess  ddiirreeccttiivvee  nnooww  ccaalllleedd  MMIIFFIIDD,,  aaddoopptteedd  iinn  AApprriill  22000044;;    
••  tthhee  ddiirreeccttiivvee  oonn  ttrraannssppaarreennccyy,,  aaggrreeeedd  uuppoonn  iinn  AApprriill  22000044  ;;  

FFiinnaallllyy,,  II''llll  jjuusstt  aadddd  tthhaatt  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  aarree  ssttiillll  bbeeiinngg  ddiissccuusssseedd,,  ssuucchh  aass  tthhee  CCaappiittaall  
AAddeeqquuaaccyy  rreeqquuiirreemmeennttss  ((BBaasseell  IIII))..    TThhiiss  iiss  qquuiittee  aa  lliisstt!!  
  
  
11..22--  WWhhaatt  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  ooff  tthhee  FFSSAAPP??  
  
11..22..11  tthhee  ffoollllooww  uupp  ooff  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceedduurree  
  
IItt  iiss  oobbvviioouussllyy  ttoooo  eeaarrllyy  ttoo  ttrryy  ttoo  ddrraaww  ccoonncclluussiioonnss  oonn  tthhee  iimmppaacctt  ooff  aallll  tthhee  tteexxttss  II  mmeennttiioonneedd::  
iinn  tthhaatt  rreessppeecctt,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssttrreessss  tthhaatt  iitt  iiss  uupp  ttoo  MMeemmbbeerr  SSttaatteess  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  tthheemm  nnooww  
iinnttoo  nnaattiioonnaall  lleeggiissllaattiioonn::  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  iinn  aannyy  ccaassee  hhaavvee  aa  
ccoonnssiiddeerraabbllee  iimmppaacctt  ffoorr  EEuurrooppeeaann  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  iinn  aa  nneeaarr  ffuuttuurree..  
  
HHoowweevveerr,,  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  ""pprriioorr  ttoo  aannyy  ootthheerr  ccoonncceerrnn""  tthhee  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  nnaattiioonnaall  ssuuppeerrvviissoorryy  
pprraaccttiicceess,,  tthhee  pprrooppeerr  eennffoorrcceemmeenntt  aanndd  tthhee  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  ooff  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  
ssuuppeerrvviissoorryy  aauutthhoorriittiieess  iinn  aallll  aassppeeccttss,,  wwiillll  bbee  tthhee  kkeeyy  iissssuueess  ttoo  tthhee  ssuucccceessss  ooff  tthhee  FFSSAAPP  ttoo  
eennssuurree  tthhaatt  tthhee  eemmeerrggiinngg  ssyysstteemm  ooff  EEUU  rreegguullaattiioonn  wwoorrkkss  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  bbuussiinneesssseess  aanndd  
eevveennttuuaallllyy  ttoo  aacchhiieevvee  aann  iinntteeggrraatteedd  mmaarrkkeett..  TThhiiss  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  oonnee  ooff  tthhee  mmaaiinn  cchhaalllleennggeess  
ffaacceedd  bbyy  EEuurrooppeeaann  rreegguullaattoorrss  aanndd  CCEESSRR  oovveerr  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarrss..  YYoouurr  ttaasskk  iiss  hhuuggee  aanndd  oonn  
ssoommee  aassppeecctt  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  ttoooo  aammbbiittiioouuss  wwhheenn  wwee  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  ddeeaaddlliinnee  wwee  hhaavvee  
sseettttlleedd  ffoorr  tthhee  MMIIFFIIDD  ddiirreeccttiivvee  wwiillll  nnoott  bbee  rreessppeecctteedd..  WWee  wwiillll  aallssoo  llooookk  vveerryy  ccaarreeffuullllyy  ttoo  tthhee  
pprrooppoossaall  yyoouu  wwiillll  mmaakkee  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  tthhee  UUCCIITTSS  ddiirreeccttiivvee..  
  
NNeevveerrtthheelleessss,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  tthhaannkk  CCEESSRR  ffoorr  iittss  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhiiss  ddeebbaattee  bbyy  iissssuuiinngg  aatt  tthhee  
eenndd  ooff  OOccttoobbeerr  aann  rreelleevvaanntt  aanndd  ffoorrwwaarrdd  llooookkiinngg  rreeppoorrtt  oonn  ""wwhhiicchh  ssuuppeerrvviissoorryy  ttoooollss  ffoorr  tthhee  
EEUU  sseeccuurriittiieess  mmaarrkkeettss"",,  aallrreeaaddyy  kknnoowwss  aass  tthhee  HHiimmaallaayyaa  rreeppoorrtt..  
  
TThhee  pprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  lleevveell  33  iiss  aa  kkeeyy  eelleemmeenntt  ooff  tthhiiss  iinntteeggrraattiioonn  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  
pprreerreeqquuiissiitteess  iiss  aann  eeffffiicciieenntt  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ccoonnvveerrggeennccee  ooff  aapppprrooaacchh  ((wwhhiicchh  iiss  nnoott  eeaassyy  ttoo  



tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  rreegguullaattoorrss  mmiigghhtt  hhaavvee  ddiiffffeerriinngg  ccoommppeetteenncceess  aanndd  ddiiffffeerreenntt  vviieewwss  rreeggaarrddiinngg  
tthhee  iinnvveessttoorr  pprrootteeccttiioonn))  bbeettwweeeenn  ssuuppeerrvviissoorryy  aauutthhoorriittiieess..  BBeeyyoonndd  lleevveell  33,,  ccooooppeerraattiivvee  
aarrrraannggeemmeennttss  bbeettwweeeenn  ssuuppeerrvviissoorryy  aauutthhoorriittiieess  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  sseett  uupp..    
  
IInn  aaddddiittiioonn  iitt  sseeeemmss  cclleeaarr  tthhaatt  aallll  ssuuppeerrvviissoorryy  aauutthhoorriittiieess  mmuusstt  eennjjooyy  tthhee  ssaammee  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  
ppoowweerrss  ((iinn  aallll  aassppeeccttss  iinncclluuddiinngg  ssuuppeerrvviissiioonn  bbuutt  aallssoo  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  ssaannccttiioonn,,  aanndd  eexxcchhaannggee  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn)),,  eessppeecciiaallllyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  mmuuttuuaall  rreeccooggnniittiioonn  wwhheerree  tthhee  hhoosstt  aanndd  
hhoommee  aauutthhoorriittiieess''  lliinnkkss  wwiillll  bbee  iinntteennssiiffiieedd..  FFiinnaallllyy,,  tthheerree  mmuusstt  bbee  aa  mmuuttuuaall  ttrruusstt  bbeettwweeeenn  
rreegguullaattoorrss::  hhooww  ccaann  aa  hhoosstt  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  aacccceepptt  mmuuttuuaall  rreeccooggnniittiioonn  iiff  iitt  iiss  nnoott  ssuurree  ((oorr  
ddooeess  nnoott  ttrruusstt))  tthhaatt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoonnttrroollss  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  iinnttoo  ppllaaccee  bbyy  tthhee  hhoommee  aauutthhoorriittyy??  
IInn  tthhiiss  sstteepp  bbyy  sstteepp  pprroocceessss,,  tthhee  CCEESSRR  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  iimmppoorrttaanntt::  sshhoouulldd  wwee  aanndd  hhooww  sshhoouulldd  
wwee  mmoovvee  ttoowwaarrddss  aa  ccaappaacciittyy  ffoorr  CCEESSRR  ttoo  ttaakkee  EEuurrooppeeaann  ddeecciissiioonnss??  IItt  iiss  aann  iissssuuee  tthhaatt  hhaass  
aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  wwiitthhiinn  ddiiffffeerreenntt  bbooddiieess::  ffoorr  eexxaammppllee  ssoommee  hhaavvee  pprrooppoosseedd  aa  EEuurrooppeeaann  
rreegguullaattoorr  dduurriinngg  tthhee  ddiissccuussssiioonnss  iinn  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  ffuuttuurree  ooff  EEuurrooppee..  IItt  wwaass  pprrooppoosseedd  
aass  aa  gglloobbaall  aanndd  uunniiqquuee  bbooddyy  ssuuppeerrvviissiinngg  sseeccuurriittiieess,,  bbaannkkiinngg  aanndd  iinnssuurraannccee..  BBuutt  bbeeccaauussee  wwee  
aarree  iinn  aann  oonn--ggooiinngg  pprroocceessss  mmaayybbee  sshhoouulldd  wwee  ffaavvoouurr  aa  mmoorree  pprraaggmmaattiicc  aapppprrooaacchh  wwhheerree  
CCEESSRR  hhaass  tthhee  kkeeyy  rroollee  ttoo  ppllaayy..  
IItt  sseeeemmss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn,,  wwiitthh  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  ooff  tthhee  CCoouunncciill  aanndd  tthhee  
EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt,,  ppeerriiooddiiccaallllyy  aasssseesssseess  tthhee  pprrooppeerr  oorr  iimmpprrooppeerr  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhiiss  
ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  rreegguullaattoorrss  aass  wweellll  aass  tthhee  rroollee  ooff  CCEESSRR  iinn  tthhaatt  rreessppeecctt  aanndd  ssuuggggeessttss  
ssoommee  rreessppoonnsseess  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  ffaaiilluurreess..  IInn  aannyy  ccaassee  wwee  sshhoouulldd  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt  tthhee  mmaaiinn  
oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  mmaarrkkeett  ppllaayyeerrss  ((iinnvveessttoorrss  oorr  iissssuueerrss))  wwiitthh  rreegguullaattoorryy  aanndd  ssuuppeerrvviissoorryy  
ddeecciissiioonnss  tthhaatt  aarree  bbrrooaaddllyy  ccoonnssiisstteenntt  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  MMeemmbbeerr  SSttaattee  wwhheerree  tthhiiss  ooffffeerr  iiss  
mmaaddee..  
TThhee  EECCOONN  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  HHiimmaallaayyaa  rreeppoorrtt  wwiitthh  ggrreeaatt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhheenn  iitt  wwiillll  ssttaarrtt  iittss  
wwoorrkk  oonn  tthhee  ppoosstt--FFSSAAPP..  TThhee  nneexxtt  sstteepp  wwiillll  bbee  tthhee  hheeaarriinngg  ooff  oouurr  eexxppeerrttss  oonn  tthhee  1199tthh  ooff  
JJaannuuaarryy..  TThhee  qquueessttiioonnss  wwee  aallrreeaaddyy  hhaavvee  iinn  mmiinndd  aarree  rreellaatteedd  ffiirrsstt  ttoo  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
ccoonndduucctt  aa  ffuullll  aanndd  ppuubblliicc  iimmppaacctt  ssttuuddyy  oonn  ccuurrrreenntt  FFSSAAPP,,  sseeccoonndd  oonn  ccoonnssuullttaattiioonn  ooff  aallll  
iinntteerreesstteedd  ppaarrttiieess..  WWee  nneeeedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ppoolliittiiccaall  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  
lleeggiissllaattiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonn  iinn  tthhee  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  aallssoo  bbyy  iinnssttaauurriinngg  aa  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  
aassssoocciiaattiioonnss  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ffiinnaanncciiaall  bbuutt  aallssoo  tthhee  uusseerr  aanndd  tthhee  ccoonnssuummeerr  sseeccttoorrss..  
  
11..22..22  AArreeaass  wwhheerree  aann  aaccttiioonn  mmiigghhtt  bbee  nneecceessssaarryy  
  
FFiinnaallllyy  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssttrreessss  wwhhaatt  ccoouulldd  bbee  tthhee  ""ffrraammeewwoorrkk""  ooff  tthhee  nneexxtt  FFSSAAPP..  
YYoouu  aallll  kknnooww  tthhaatt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  aallrreeaaddyy  ddeecciiddeedd  oonn  aann  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  aasssseessss  tthhee  
ssiittuuaattiioonn  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  iinntteeggrraattiioonn  iinn  tthhee  EEUU  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  FFSSAAPP  
mmeeaassuurreess..  WWee  rreeaacchheedd  aa  ppooiinntt  wwhheerree  wwee  hhaavvee  ttoo  ddeecciiddee  wwhhaatt  ttoo  ddoo::  wwee  ccaann  llooookk  bbaacckkwwaarrdd  
wwiitthh  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  ccoonntteemmppllaattee  wwhhaatt  wwee  ddiidd  oorr  llooookk  aahheeaadd  aanndd  ddeecciiddee  ttoo  ggoo  ffuurrtthheerr..  OOff  
ccoouurrssee,,  II  ppeerrssoonnaallllyy  pprreeffeerr  tthhee  sseeccoonndd  aapppprrooaacchh::  ooff  ccoouurrssee,,  wwee  hhaavvee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  ffuullllyy  tthhiiss  
iimmpprreessssiivvee  ccaattaalloogguuee  ooff  mmeeaassuurreess  aallrreeaaddyy  aaddoopptteedd  bbuutt  II  aamm  ddeeeeppllyy  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  
ssttiillll  aa  lloonngg  wwaayy  ttoo  ggoo..  LLeett  mmee  jjuusstt  mmeennttiioonn  ssoommee  ppooiinnttss::  
OObbssttaacclleess  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeettss  aanndd  tthhoossee  oobbssttaacclleess,,  wwhhiicchh  hhaammppeerr  aa  
ssaattiissffaaccttoorryy  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  mmaarrkkeett,,  rreeqquuiirree  ffuurrtthheerr  lleeggiissllaattiivvee  mmeeaassuurreess..  MMeeaassuurreess  wwiillll  
hhaavvee  ttoo  ccoonncceennttrraattee  oonn  cclleeaarr  aanndd  pprreecciissee  oobbjjeeccttiivveess  iinn  oorrddeerr  nnoott  ttoo  oovveerrccoommpplliiccaattee  mmaatttteerrss  
ffoorr  tthhee  mmaarrkkeett..  SSoommee  ooff  tthheemm  ccoonncceerrnn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  ooff  ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  aanndd  wwiillll  nnoott  
ddeeppeenndd  oonn  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceedduurree  ;;  II  aamm  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  iissssuueess  ooff  ttaaxx  bbaarrrriieerrss  aass  wweellll  aass  
lleeggaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  iimmppeerrffeecctt  iinnffoorrmmaattiioonn    oobbssttaacclleess..  



YYoouu  kknnooww  tthhaatt  tthhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniioonn  aanndd  cciittiizzeennss  iiss  ooff  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  
PPaarrlliiaammeenntt..  IInn  tthhaatt  rreessppeecctt,,  mmuucchh  pprrooggrreessss  wwaass  aacchhiieevveedd  iinn  tthhee  aarreeaa  ooff  EEuurrooppeeaann  mmaarrkkeettss  
aanndd  wwhhoolleessaallee  mmaarrkkeettss  bbuutt  nnaattiioonnaall  rreettaaiill  mmaarrkkeettss  rreemmaaiinn  rraatthheerr  sseeggmmeenntteedd  aanndd,,  ffiinnaallllyy,,  yyoouu  
wwiillll  aaggrreeee  tthhaatt  ccoonnssuummeerrss  bbeenneeffiittss  mmaayybbee  nnoott  aass  mmuucchh  aass  wwee  ccoouulldd  hhaavvee  tthhoouugghhtt  ffrroomm  
ffiinnaanncciiaall  mmaarrkkeett  iinntteeggrraattiioonn..  MMaayybbee  wwee  sshhoouulldd  wwoorrkk  ttoowwaarrdd  ffuurrtthheerr  hhaarrmmoonniissaattiioonn  iinn  tthhee  
ffiieelldd  ooff  ppaayymmeennttss  ssyysstteemmss  oorr  ccrreeddiitt  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  ((ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt,,  iinnssuurraannccee  pprroodduuccttss  oorr  
mmoorrttggaaggee))..  BBuutt  tthheerree  wwee  hhaavvee  ttoo  tthhiinnkk  hhooww  bbeesstt  ttoo  ddeelliivveerr  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  
tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  ttoo  hhaavvee  aa  tteexxtt  oonn  ccoonnssuummeerr  ccrreeddiitt..  WWee  mmaayy  wwaanntt  ttoo  hhaavvee  aa  EEuurrooppeeaann  rreeggiimmee  
iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  nnaattiioonnaall  oonnee''ss  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  ccrroossss--bboorrddeerrss  pprroodduuccttss..  
TThheerree  iiss  aannootthheerr  ddoommaaiinn  iinn  wwhhiicchh  pprrooggrreessss  iiss  nneeeeddeedd::  II  mmeeaann  ppoosstt  mmaarrkkeett  aaccttiivviittiieess..  TThhee  
GGiioovvaannnniinnii  rreeppoorrttss  sshheedd  lliigghhtt  oonn  tthhee  ffrraaggmmeennttaattiioonn  ooff  mmaarrkkeettss  aatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  lleevveell  aanndd  oonn  
aallll  tthhee  oobbssttaacclleess  tthhaatt  pprreevveenntteedd  tthhee  cclleeaarriinngg--sseettttlleemmeenntt  ssyysstteemm  ttoo  ffuunnccttiioonn  iinn  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  
wwaayy..  IItt  iiss  aa  ccoorree  iissssuuee  iinnddeeeedd  aanndd  aafftteerr  tthhee  AAnnddrriiaa  rreeppoorrtt  wwee  aaddoopptteedd  llaasstt  yyeeaarr  wwee  eexxppeecctt  
CCoommmmiissssiioonn  pprrooppoossaallss..  IItt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ffoorrggootttteenn  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  ccoonnffiigguurraattiioonn  lleeaaddss  ttoo  
uunneeqquuaall  aacccceessss,,  eexxcceessssiivvee  ccoossttss  aanndd  iinneeffffiicciieennccyy,,  bbuutt  aallssoo  rraaiisseess  ccoonncceerrnnss  ffoorr  rriisskk  sspprreeaaddiinngg  
aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy  aatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  lleevveell..  
IInn  ootthheerr  sseeccttoorrss  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  mmaarrkkeettss  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  sspplliittttiinngg  ooff  ffuunnccttiioonnss  ee..gg..  tthhee  
rraaiillwwaayy  sseeccttoorr  wwhheerree  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  ttrraannssppoorrtt  ffuunnccttiioonnss  wwhheerree  sspplliitt  lleeaaddiinngg  ttoo  
sseeppaarraatteedd  lleeggaall  eennttiittiieess..  AAllll  tthhiinngg  bbeeiinngg  eeqquuaall,,  II  tthhiinnkk  tthhaatt  tthhee  ssaammee  pprriinncciippllee  sshhoouulldd  aappppllyy  
wwhheenn  tthhiinnkkiinngg  oonn  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  ppoosstt--mmaarrkkeett::  tthhiiss  iissssuuee  wwiillll  bbee  ooff  hhiigghh  iimmppoorrttaannccee  
ffoorr  mmyy  ccoommmmiitttteeee  dduurriinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  lleeggiissllaattuurree  aanndd  II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  iiff  ssuucchh  aa  ddeecciissiioonn  
sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  ccoonncceerrnniinngg  cclleeaarriinngg  aanndd  sseettttlleemmeenntt  iitt  iiss  uupp  ttoo  tthhee  lleeggiissllaattoorr  ttoo  ddoo  iitt..  
  
  
22--  EEnnhhaanncciinngg  tthhee  ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  ddeemmooccrraattiicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
  
NNooww  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  rraaiissee  ssoommee  rreecceenntt  qquueessttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ddeemmooccrraattiicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
  
IInn  tthhee  lliigghhtt  ooff  rreecceenntt  eevveennttss,,  aa  rreefflleeccttiioonn  sshhoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  hhooww  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
ddeemmooccrraattiicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ooff  aa  ssyysstteemm  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ggeenneessiiss  ooff  EEuurrooppeeaann  UUnniioonn  ffiinnaanncciiaall  
sseerrvviicceess  iiss  mmoorree  aanndd  mmoorree  oofftteenn  iinn  ""eexxtteerrnnaall  oorrggaanniissaattiioonnss""  ((ii..ee..  nnoott  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  EEuurrooppeeaann  
CCoommmmuunniittyy))..    
TThhee  mmoosstt  rreecceenntt  aanndd  aapppprroopprriiaattee  ssppeecciiffiicc  eexxaammppllee  wwee  aallll  hhaavvee  iinn  mmiinndd  iiss  tthhee  pprroocceessss  ooff  
aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  bbyy  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn..  
  
CCaann  wwee,,  aanndd  uunnddeerr  wwhhiicchh  ccoonnddiittiioonnss,,  ddeelleeggaattee  ttoo  aann  eexxtteerrnnaall  bbooddyy  tthhee  eellaabboorraattiioonn  ooff  
EEuurrooppeeaann  ssttaannddaarrddss??  
  
MMyy  ppuurrppoossee  iiss  nnoott  ttoo  hheeaapp  oopppprroobbrriiuumm  oonn  tthhee  IIAASSBB,,  bbuutt  ttoo  uussee  iitt  aass  aann  eexxaammppllee  ooff  ppootteennttiiaall  
ddeemmooccrraattiicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  lloooopphhoolleess  aanndd  ttoo  eellaabboorraattee  ssoommee  ppootteennttiiaall  ssoolluuttiioonnss  iinn  tthhaatt  
rreessppeecctt..  
  
  
IInniittiiaallllyy,,  tthhee  ddeelleeggaattiioonn  ooff  ppoowweerr  ttoo  ddeeffiinnee  tthheessee  ssttaannddaarrddss  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  llooggiiccaall  ttoo  tthhee  
eexxtteenntt  tthhaatt  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  oonnllyy  tteecchhnniiccaall  mmeeaassuurreess,,  
tthhaatt  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  wwaass  nnoott  ((aanndd  ddiidd  nnoott  wwaanntt  ttoo  bbeeccoommee))  aann  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrdd  sseetttteerr  
aanndd  tthhaatt  EEuurrooppeeaann  hhaarrmmoonniissaattiioonn  aappppeeaarreedd  ttoo  bbee  ttoooo  ddiiffffiiccuulltt  aa  ttaasskk..  
HHoowweevveerr,,  dduurriinngg  tthhiiss  pprroocceessss  ooff  eellaabboorraattiioonn  ooff  IIAASS,,  ssoommee  qquueessttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  rraaiisseedd::  



  
--  WWhhaatt  ddoo  tteecchhnniiccaall  mmeeaassuurreess  mmeeaann??  
  
((tthhiiss  qquueessttiioonn  iiss  aallssoo  rreelleevvaanntt  ffoorr  tthhee  lleevveell  11  aanndd  22  ooff  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceedduurree))  
  
IInn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn,,  ccaann  wwee  ccoonnssiiddeerr  aass  ssttrriiccttllyy  tteecchhnniiccaall,,  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  
ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee,,  wwhhiicchh  ccaann  ssuubbssttaannttiiaallllyy  mmooddiiffyy  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  ffiinnaanncciiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  
pprroodduucceedd  aanndd  wwhhiicchh  ppootteennttiiaallllyy  iimmppaaccttss  ssoommee  aarreeaass  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy??  
  
IItt  sseeeemmss  tthhaatt  tthhee  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee  pprriinncciippllee  ggooeess  ffaarr  bbeeyyoonndd  ""tteecchhnniiccaall  mmeeaassuurreess""  aanndd  
sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  pprriinncciippllee  ppootteennttiiaallllyy  iinnvvoollvviinngg  aa  ppoolliittiiccaall  
cchhooiiccee..  TThheerreeffoorree  iitt  sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  ""lleefftt""  ttoo  aann  eexxtteerrnnaall  oorrggaanniissaattiioonn  wwiitthhoouutt  aannyy  
ccoonnttrrooll..  TThhiiss  wwhhyy  tthhee  EECCOONN  ssuuppppoorrtteedd  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  pprrooppoossaall  ttoo  ppoossttppoonnee  tthhee  ffuullll  
eennffoorrcceemmeenntt  ooff  IIAASS  3322  aanndd  3399..  
  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  tthhee  oobbjjeeccttiivvee  ooff  nnaarrrroowwiinngg  tthhee  ggaapp  bbeettwweeeenn  tthhee  IIAASS  aanndd  UUSS  GGAAAAPP  ccoouulldd  aallssoo  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ffuunnddaammeennttaall  ddeecciissiioonn  rraatthheerr  tthhaann  aa  ppuurreellyy  tteecchhnniiccaall  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  
  
TThhee  ppuurrppoossee  iiss  nnoott  ddiissccuusssseedd  hheerree  wwhheetthheerr  tthhee  ooppttiioonn  cchhoosseenn  bbyy  tthhee  IIAASSBB  iiss  oorr  nnoott  tthhee  
aapppprroopprriiaattee  oonnee..  BBuutt  II  wwaanntt  ttoo  eemmpphhaassiissee  tthhee  llaacckk  ooff  ddeemmooccrraattiicc  ccoonnttrrooll  rreeggaarrddiinngg  ssuucchh  aa  
cchhooiiccee  ((eessppeecciiaallllyy  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceessss  wwhheerree  ffuunnddaammeennttaall  
oorriieennttaattiioonnss  aarree  ddeecciiddeedd  aatt  lleevveell  11  uunnddeerr  tthhee  ccooddeecciissiioonn  pprroocceedduurree))..  
  
  
--  IIss  tthheerree  aa  llaacckk  ooff  ddeemmooccrraattiicc  aaccccoouunnttaabbiilliittyy??  
  
TThhee  cceennttrraall  qquueessttiioonn  iiss  hhooww  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aann  eeffffiicciieenntt  ddeemmooccrraattiicc  ccoonnttrrooll  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
aass  wweellll  aass  aa  bbeetttteerr  ttrraannssppaarreennccyy  rreeggaarrddiinngg  tthheessee  eexxtteerrnnaall  oorrggaanniissaattiioonnss,,  tthheeiirr  ddeecciissiioonnss  aanndd  
oobbjjeeccttiivveess??  SShhoouulldd  EEuurrooppeeaann  iinnssttiittuuttiioonnss  bbee  mmoorree  iinnvvoollvveedd,,  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  aanndd  hhooww??  
  
AAss  aann  eexxaammppllee,,  oouutt  ooff  tthhee  1144  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  
BBooaarrdd,,  22  aarree  pprrooffeessssoorrss,,  66  aarree  ((oorr  uusseedd  ttoo  bbee))  aauuddiittoorrss,,  33  hhaavvee  bbeeeenn  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  
lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  UUSS  FFiinnaanncciiaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  BBooaarrdd  aanndd  oonnllyy  33  wwoorrkk  ffoorr  aa  ccoorrppoorraattiioonn  
((ttwwoo  EEuurrooppeeaannss,,  bbuutt  oonnee  ooff  tthheemm  hhaass  bbeeeenn  iinn  cchhaarrggee  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  UUSS  GGAAAAPP  ffoorr  iittss  
ccoorrppoorraattiioonn))..  
II  ddoo  nnoott  ccoonntteesstt  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss,,  bbuutt  ddooeess  tthhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  bbooaarrdd  
rreefflleecctt  ffaaiirrllyy  aallll  mmaarrkkeett  ppllaayyeerrss??  
  
TThhee  IIAASSBB  iiss  aa  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  ccaann  wwoorrkk  tthhaannkk  ttoo  ddoonnoorrss  ((iinnddiirreeccttllyy))..  AA  mmoorree  
lliimmiitteedd  aammoouunntt  ooff  ffuunnddss  iiss  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  ssaallee  ooff  tthhee  llAASSBB''ss  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  mmaatteerriiaallss..  
AAss  aa  rreessuulltt  iitt  mmiigghhtt  aallssoo  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aannyy  ""ppootteennttiiaall  ccoonnfflliicctt  ooff  iinntteerreesstt""  rreessuullttiinngg  
ffrroomm  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn..  
  
IInn  aannyy  ccaassee  iitt  sseeeemmss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aannyy  ttoooollss  wwhhiicchh  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  bbeetttteerr  oorrggaanniissaattiioonn  
ggoovveerrnnaannccee  aass  wweellll  aass  ttoo  aa  mmoorree  ttrraannssppaarreenntt  ddeecciissiioonn  pprroocceedduurree..  
  
TThhee  IIAASSBB  ccoouulldd  rreessppoonndd  tthhaatt  tthhee  IIAASS  wwiillll  nnoott  oonnllyy  aappppllyy  ttoo  EEuurrooppeeaann  ccoorrppoorraattiioonnss  bbuutt  aallssoo  
ttoo  RRuussssiiaann,,  AAuussttrraalliiaannss  ccoorrppoorraattiioonn  aanndd  ssoo  oonn  ((aaccttuuaallllyy  9911  ccoouunnttrriieess  mmiigghhtt  aappppllyy  tthhee  IIAASS,,  



iinncclluuddiinngg  eemmeerrggiinngg  ccoouunnttrriieess))..  TThheerreeffoorree  wwhhyy  sshhoouulldd  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmuunniittyy  bbee  ssuubbjjeecctt  
ttoo  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss??  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  ccoommmmuunniittyy  hhaass  ddeelliibbeerraatteellyy  cchhoosseenn  tthhee  
IIAASSBB  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  EEuurrooppeeaann  aaccccoouunnttiinngg  ssttaannddaarrddss..  
  
IItt  iiss  ttrruuee;;  hhoowweevveerr,,  iitt  iiss  aallssoo  ttrruuee  tthhaatt  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  bbyy  mmoorree  tthhaann  77000000  EEuurrooppeeaann  
ccoorrppoorraattiioonnss  ooff  ssuucchh  ssttaannddaarrddss  wwiillll  pprroobbaabbllyy  bbee  aa  mmaajjoorr  sstteepp  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
rreeccooggnniittiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  iinn  tthhaatt  rreessppeecctt  tthhee  EEuurrooppeeaann  CCoommmmiissssiioonn  
rreepprreesseennttaattiivvee  sshhoouulldd  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  IInn  rreeaalliittyy  tthheessee  ssttaannddaarrddss  wwiillll  eexxiisstt  
tthhrroouugghh  tthheeiirr  eennffoorrcceemmeenntt  aatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  lleevveell..    
  
TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccccoouunnttiinngg  SSttaannddaarrddss  mmeetthhooddoollooggyy  ooff  aaddooppttiioonn  iiss  nnoott  aann  iissoollaatteedd  ccaassee::  
tthhee  eexxiissttiinngg  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  88tthh  ddiirreeccttiivvee  pprrooppoossaall,,  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  aa  ccoommmmoonn  
aauuddiitt  rreeppoorrtt  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  hhaass  bbeeeenn  pprreeppaarreedd  oonn  aa  ssiimmiillaarr  bbaassiiss..    
  
AAss  aa  rreessuulltt  wwee  ccoouulldd  ffaaccee  ssiimmiillaarr  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  nneeaarr  ffuuttuurree  aanndd  iitt  sseeeemmss  uurrggeenntt  ttoo,,  aatt  lleeaasstt,,  
sseett  uupp  aann  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  wwoorrkkiinngg  ggrroouupp  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  qquueessttiioonn..  TThhee  EEuurrooppeeaann  
PPaarrlliiaammeenntt  ccoouulldd  aallssoo  llaauunncchh  aann  iinniittiiaattiivvee  rreeppoorrtt  oonn  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  
  
  
IInn  ccoonncclluussiioonn,,  aalltthhoouugghh  tthhee  LLaammffaalluussssyy  pprroocceedduurree  iiss  aa  ssuucccceessss,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ddrraaww  yyoouurr  
aatttteennttiioonn  oonn  ttwwoo  ppooiinnttss..  FFiirrsstt  oonnee  iiss  ttoo  rreemmiinndd  yyoouu  oonnee  ooff  iittss  mmaaiinn  iinnccoonnssiisstteenncciieess  ::  tthhee  
aabbsseennccee  ooff  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  rriigghhtt  ooff  ccaallll  bbaacckk  rreeggaarrddiinngg  tthhee  lleevveell  22  iimmpplleemmeennttiinngg  
mmeeaassuurreess  wwhhiillee  tthhee  CCoommmmiissssiioonn  ggrraanntteedd  tthhiiss  ttoo  tthhee  CCoouunncciill..    
TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  EEuurrooppeeaann  PPaarrlliiaammeenntt  iiss  ccoo--lleeggiissllaattoorr  aanndd  ttoo  aallllooww  tthhee  EEuurrooppeeaann  
PPaarrlliiaammeenntt  ttoo  eennssuurree  iittss  rroollee  aanndd  ppoolliittiiccaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  pprrooppeerrllyy,,  tthhiiss  uunnjjuussttiiffiieedd  ssiittuuaattiioonn  
mmuusstt  bbee  ssoollvveedd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aanndd  II  rreeaallllyy  eexxppeecctt  yyoouurr  ssuuppppoorrtt  iinn  tthhaatt  rreessppeecctt..  
TThhee  sseeccoonndd  ccoonncclluussiioonn  iiss  aabboouutt  ddeemmooccrraaccyy..  AAss  yyoouu  kknnooww  tthheeiirr  hhaass  bbeeeenn  aa  ggrreeaatt  ccoonncceerrnn  iinn  
tthhee  EECCOONN  aafftteerr  tthhee  EECCBB''ss  aanndd  CCEESSRR''ss  eennddoorrsseemmeenntt  ssttaannddaarrddss  rreellaatteedd  ttoo  cclleeaarriinngg  aanndd  
sseettttlleemmeenntt..  MMaannyy  mmeemmbbeerrss  ffeeaarr  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  lleeggiissllaattoorrss  wwoouulldd  tthheerreeffoorree  bbee  oovveerr  
ddeetteerrmmiinneedd..  II  tthhiinnkk  iitt  iiss  oouurr  mmuuttuuaall  iinntteerreesstt  ttoo  aavvooiidd  aannyy  mmiissuunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rroollee  ooff  
eeaacchh  ppaarrtt  aanndd  ttoo  hhaavvee  aa  ggrreeaatt  ttrraannssppaarreennccyy  aarroouunndd  yyoouurr  aaggeennddaa..  BBeeccaauussee  ooff  tthhiiss,,  II  bbeelliieevvee  iitt  iiss  
vviittaall  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  tthhaatt  CCEESSRR  aappppeeaarrss  aass  aann  aaccccoouunnttaabbllee  bbooddyy..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  II  wwiillll  mmaakkee  ssuurree  
tthhaatt  wwee  mmeeeett  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  MMrr  AArrtthhuurr  DDoocctteerrss  vvaann  LLeeeeuuwweenn  wwaass  aallrreeaaddyy  iinn  oouurr  
CCoommmmiitttteeee  oonn  tthhee  66tthh  ooff  OOccttoobbeerr..  TThhiiss  iiss  aallssoo  wwhhyy  II  hhaavvee  pprrooppoosseedd  ttoo  oorrggaanniissee  aa  vviissiitt  ooff  aa  
ddeelleeggaattiioonn  ooff  mmyy  ccoommmmiitttteeee  iinn  PPaarriiss  eeaarrllyy  nneexxtt  yyeeaarr  aanndd  wwoouulldd  bbee  hhaappppyy  iiff  wwee  ccoouulldd  hheelldd  aa  
wwoorrkkiinngg  sseessssiioonn  wwiitthh  CCEESSRR  oonn  tthhiiss  ooccccaassiioonn..  
  
TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  aatttteennttiioonn..  
 


