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Auditoři se budou zabývat opatřeními 
Komise, která mají pomáhat rozvoji 
unie kapitálových trhů v EU 
Evropský účetní dvůr posuzuje, nakolik úspěšně Komise dosud budovala unii kapitálových trhů, 
která je významnou iniciativou zahájenou v červnu 2015 v rámci tzv. Junckerova plánu. 

Volný pohyb kapitálu je klíčovým dlouhodobým cílem Evropské unie a spolu s volným pohybem 
osob, zboží a služeb je jedním z pilířů jednotného evropského trhu. Integrovaný kapitálový trh by 
měl doplňovat banky jako diverzifikovanější zdroj financování, který by investorům a střadatelům 
nabízel další možnosti, jak nechat své peníze pracovat, a měl by otevírat další možnosti financování 
pro všechny podniky v EU, zejména začínající podniky a menší společnosti.  

Projekt unie kapitálových trhů, který v červnu 2015 zahájila Komise, má zajistit volný tok 
soukromého kapitálu a odstranit regulační a jiné překážky v EU. Přes určitý pokrok v posledních 
letech jsou evropské kapitálové trhy stále rozdrobené na trhy jednotlivých členských států a 
nejsou pro všechny případné investory snadno přístupné. Ekonomiky EU jsou navíc silně odkázány 
na bankovní systém jako na hlavní zdroj financování a když banky v obtížném období omezí přístup 
k úvěrům – jak tomu například bylo během finanční krize v roce 2008 – ekonomiky na to doplácejí. 
Cílem akčního plánu Komise bylo položit do roku 2019 základní stavební kameny dobře fungující 
a integrované unie kapitálových trhů. Úsilí o vybudování unie kapitálových trhů zůstane jednou 
z hlavních priorit nového komisaře zodpovědného za finanční služby, neboť překážky volného toku 
kapitálu stále existují.  

„I když na přímý dopad projektu si ještě musíme počkat, je na čase posoudit jeho účinnost a dosud 
dosažený pokrok,“ uvedl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Rimantas Šadžius. 
„Při auditu budeme prověřovat, jak si projekt unie kapitálových trhů prozatím stojí, a z auditu 
mohou vyplynout doporučení pro jeho restartování v budoucnosti.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoři budou zejména zkoumat, zda Komise: 

o dosáhla svého cíle, kterým je více diverzifikovat zdroje financování pro společnosti v EU, 
zejména pro malé a střední podniky, 

o navrhla opatření, která podporují rozvoj integrovanějších a hlubších kapitálových trhů, 

o buduje unii kapitálových trhů tak, aby opatření akčního plánu přinášela prospěch podnikům 
a domácím kapitálovým trhům, a to především tím, že využívá technickou pomoc a ve 
vhodných případech koordinuje opatření související s unií kapitálových trhů s jinými 
programy EU. 

 

Poznámka pro redaktory  

Předpokládáme, že zpráva bude vydána v roce 2020. 

Evropský účetní dvůr v tomto roce vydal již dvě zprávy na související témata: zvláštní zprávu 
č. 17/2019 „Centrálně řízené intervence EU v oblasti rizikového kapitálu: je třeba je lépe 
usměrňovat“ a zvláštní zprávu č. 3/2019 „Evropský fond pro strategické investice: pro zajištění 
skutečného úspěchu jsou nutná další opatření“. 

Zprávy o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj 
informací pro ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu. Nelze je 
považovat za auditní připomínky, závěry nebo doporučení. 

 

 

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547 
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