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EL 

Δελτίο Τύπου 
Λουξεμβούργο, 29 Οκτωβρίου 2019 

Οι ελεγκτές εξετάζουν τη δράση που 
ανέλαβε η Επιτροπή για την προώθηση 
της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει επί του παρόντος σε ποιον βαθμό ήταν επιτυχής η 
δράση της Επιτροπής όσον αφορά τη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, μιας 
σημαντικής πρωτοβουλίας που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 2015 στο πλαίσιο του «σχεδίου 
Juncker». 

Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων αποτελεί βασικό εδραιωμένο στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδομένου ότι αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, μαζί 
με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Μια ολοκληρωμένη αγορά 
κεφαλαίων θα λειτουργούσε συμπληρωματικά ως προς τις τράπεζες, ως μια διαφοροποιημένη 
πηγή χρηματοδότησης, προσφέροντας στους επενδυτές και τους αποταμιευτές πρόσθετες 
ευκαιρίες για την αξιοποίηση των χρημάτων τους. Θα δημιουργούσε επίσης νέες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρότερες 
επιχειρήσεις.  

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί έργο που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 
2015, με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής ιδιωτικών κεφαλαίων και την άρση 
κανονιστικών και άλλων φραγμών στην ΕΕ. Παρά την ορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί με 
την πάροδο των ετών, οι κεφαλαιαγορές της Ευρώπης εξακολουθούν να είναι 
κατακερματισμένες βάσει εθνικών κριτηρίων και δεν είναι εύκολα προσβάσιμες σε όλους τους 
επίδοξους επενδυτές. Επιπλέον, οι οικονομίες της ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
τραπεζικό σύστημα ως την κύρια πηγή χρηματοδότησής τους, ενώ, σε δύσκολους καιρούς, 
υφίστανται πλήγμα όταν οι τράπεζες περιορίζουν την πρόσβαση σε πιστώσεις, όπως κατά τη 
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Στόχος του σχεδίου δράσης της Επιτροπής 
ήταν να θεμελιώσει τα δομικά στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία μιας ολοκληρωμένης Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών έως το 2019. Οι εργασίες για την επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών θα 
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παραμείνουν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες για τον επόμενο αρμόδιο για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Επίτροπο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην 
ελεύθερη ροή των κεφαλαίων.  

«Μολονότι δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί ο άμεσος αντίκτυπος του έργου, είναι καιρός να 
αξιολογηθούν η αποτελεσματικότητά του και η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα», 
δήλωσε ο Rimantas Šadžius, το αρμόδιο για τον έλεγχο Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. «Στο πλαίσιο του ελέγχου μας θα εξετάσουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα το έργο 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, και θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε συστάσεις για μια 
μελλοντική επανεκκίνηση.» 

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν ειδικότερα αν η Επιτροπή: 

o πέτυχε τον στόχο της να ενισχυθεί περαιτέρω η διαφοροποίηση των πηγών 
χρηματοδότησης για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· 

o πρότεινε μέτρα για την προώθηση και την εμβάθυνση περισσότερο ολοκληρωμένων 
κεφαλαιαγορών· 

o εφαρμόζει την Ένωση Κεφαλαιαγορών με τέτοιο τρόπο ώστε τα μέτρα του σχεδίου δράσης 
να ωφελούν τις επιχειρήσεις και τις εγχώριες κεφαλαιαγορές, ιδίως με την αξιοποίηση της 
τεχνικής βοήθειας και την ευθυγράμμιση, κατά περίπτωση, των δράσεων της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών με άλλα προγράμματα της ΕΕ. 

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες  

Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί το 2020. 

Φέτος, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ακόμη δύο εκθέσεις που αφορούσαν συναφή 
θέματα: την ειδική έκθεση αριθ. 17/2019, με τίτλο «Υπό κεντρική διαχείριση παρεμβάσεις της ΕΕ 
στον τομέα των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών: ανάγκη για καλύτερη πλαισίωση», και 
την ειδική έκθεση αριθ. 03/2019, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων: ανάγκη 
περαιτέρω ενεργειών για να θεωρηθεί απολύτως επιτυχημένο».  

Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την 
πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου. Δεν πρέπει να θεωρούνται 
ότι αποτελούν παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. 

 

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίου ελέγχου 

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