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Съобщение за пресата 
Люксембург, 29 октомври 2019 г. 

Одиторите проверяват действията на 
Комисията за насърчаване на 
изграждането на съюз на 
капиталовите пазари в ЕС 
Европейската сметна палата извършва оценка на постигнатите досега резултати от 
действията на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари — ключова 
инициатива, стартирана през юни 2015 г. като част от плана „Юнкер“. 

Свободното движение на капитал е ключова дългосрочна цел на Европейския съюз като един 
от стълбовете на Европейския единен пазар, заедно със свободното движение на хора, стоки 
и услуги. Един интегриран капиталов пазар ще допълва ролята на банките като източник на 
финансиране, предлагайки на инвеститорите и спестителите допълнителни възможности за 
влагане на техните средства и разкривайки нови възможности за финансиране за всички 
бизнеси в ЕС, особено за стартиращите и по-малките предприятия.  

Съюза на капиталовите пазари (СКП) е проект, стартиран през 2015 г. от Комисията, който 
има за цел да осигури свободно движение на частния капитал и да премахне регулаторните 
и други бариери в ЕС. Въпреки постигнатия през годините напредък, капиталовите пазари 
в Европа все още са фрагментирани съгласно националните граници и не са леснодостъпни 
за кандидат-инвеститорите. Освен това икономиките в ЕС разчитат много на банковата 
система като основен източник на финансиране и понасят затруднения, когато банките 
ограничават достъпа до кредитиране в трудни периоди, като например по време на 
финансовата криза от 2008 г. Планът за действие на Комисията е насочен към създаването на 
градивните елементи за един добре работещ и интегриран съюз на капиталовите пазари до 
2019 г. Работата за изграждане на СКП ще продължи да бъде един от основните приоритети 
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за следващия комисар, в чиято отговорност попадат финансовите услуги, тъй като пречките 
за свободното движение на капитал все още съществуват.  

„Въпреки че прякото отражение на проекта все още предстои да бъде видяно, на този 
етап може да се оцени неговата ефективност и постигнатият досега напредък“, заяви 
Римантас Шаджус, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за провеждането на 
одита. „Нашият одит ще разгледа какво е текущото състояние на проекта за съюз на 
капиталовите пазари и може да изготви препоръки за даването на тласък за бъдещото 
му развитие.“ 

По-специално, одиторите ще разгледат дали Комисията: 

o е постигнала целта си за увеличаване на диверсификацията на източниците на 
финансиране за предприятията в ЕС, особено малките и средните предприятия; 

o е предложила мерки за насърчаване на по-интегрирани и по-развити капиталови 
пазари; 

o изпълнява проекта за СКП по начин, който да носи полза от мерките в плана за действие 
за бизнеса и националните капиталови пазари, по-специално чрез използването на 
техническа помощ и съгласуване на действията за СКП с други програми на ЕС, когато 
това е уместно. 

 

Бележка към редакторите:  

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през 2020 г. 

По-рано тази година Европейската сметна палата изготви два доклада по свързани теми: 
Специален доклад № 17/2019 „Централно управлявани интервенции на ЕС за рисков капитал 
— необходима е по-голяма насоченост“ и Специален доклад 3/2019 „Европейски фонд за 
стратегически инвестиции —необходими са действия за постигане на пълен успех.“.  

Документите за представяне на текущ одит разкриват информация относно одитна задача, 
която е в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на информация за лицата, 
заинтересовани от конкретната одитирана политика или програма. Тези документи следва 
да не се разглеждат като одитни констатации, оценки, заключения или препоръки. 

 

 

Лице за контакт в пресслужбата относно този Документ за представяне на одит 

Claudia Spiti – Ел. поща: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 45765 / Mоб.: (+352) 691 553547 
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