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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 29. oktober 2019 

EU-revisorerne vil undersøge 
Kommissionens bestræbelser på at 
fremme en EU-kapitalmarkedsunion 
Den Europæiske Revisionsret vil vurdere, hvor godt det indtil videre er lykkedes for 
Kommissionen at opbygge en kapitalmarkedsunion - et større initiativ, der blev iværksat i juni 
2015 som led i Junckerplanen. 

Den frie bevægelighed for kapital er et langsigtet centralt mål i Den Europæiske Union og udgør en 
af grundpillerne i det europæiske indre marked sammen med den frie bevægelighed for personer, 
varer og tjenesteydelser. Et integreret kapitalmarked vil supplere bankerne som en mere 
diversificeret finansieringskilde, der giver investorer og sparere yderligere muligheder for at få 
deres penge til at arbejde, og åbner op for nye finansieringsmuligheder for alle EU-virksomheder, 
navnlig nyetablerede virksomheder og mindre virksomheder.  

Kapitalmarkedsunionen er et projekt, som Kommissionen igangsatte i juni 2015 for at sikre fri 
bevægelighed for privat kapital og fjerne reguleringsmæssige og andre barrierer i EU. På trods af 
en række fremskridt i løbet af årene er Europas kapitalmarkeder stadig fragmenterede efter 
nationale linjer og ikke lettilgængelige for alle eventuelle investorer. Desuden er EU's økonomier 
stærkt afhængige af banksystemet som deres vigtigste finansieringskilde, og de lider, når bankerne 
i vanskelige tider begrænser kreditmulighederne - f.eks. under finanskrisen i 2008. Formålet med 
Kommissionens handlingsplan var at sætte byggestenene til en velfungerende og integreret 
kapitalmarkedsunion senest i 2019. Arbejdet hen imod kapitalmarkedsunionen forbliver en af de 
vigtigste prioriteter for den næste kommissær med ansvar for finansielle tjenester, da der stadig 
er barrierer for den frie bevægelighed for kapital.  

"Selv om vi endnu ikke har set projektets direkte virkninger, så er det tid til at vurdere dets 
effektivitet og de fremskridt, der er gjort indtil nu," siger Rimantas Šadžius, det medlem af Den 
Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen. "Vi vil i vores revision undersøge, hvor 
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projektet vedrørende kapitalmarkedsunionen står nu, og eventuelt komme med anbefalinger til, 
hvordan der fremover kan sættes nyt skub i projektet." 

Revisorerne vil navnlig undersøge, om Kommissionen: 

o har nået sit mål om at øge diversificeringen af finansieringskilder for EU-virksomheder, 
navnlig for små og mellemstore virksomheder 

o har foreslået foranstaltninger til fremme af mere integrerede og dybere kapitalmarkeder 

o opbygger kapitalmarkedsunionen på en sådan måde, at foranstaltningerne i handlingsplanen 
gavner virksomhederne og de indenlandske kapitalmarkeder, navnlig ved at gøre brug af 
teknisk bistand og tilpasse tiltag under kapitalmarkedsunionen til andre EU-programmer, når 
det er relevant. 

 

Bemærkninger til redaktører  

Beretningen forventes offentliggjort i 2020. 

Tidligere på året udarbejdede Den Europæiske Revisionsret to beretninger om lignende emner: 
Særberetning nr. 17/2019 "Centralt forvaltede EU-interventioner vedrørende venturekapital: Der 
er behov for mere målretning" og særberetning nr. 3/2019 "Den Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer: En indsats er nødvendig for at gøre EFSI til en fuldstændig succes".  

Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, 
at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller programmer, 
der revideres. De bør ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger. 

 

 

Pressekontakt vedrørende denne orientering 

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