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Pressiteade 
Luxembourg, 29. oktoober 2019 

Audiitorid uurivad komisjoni võetud 
meetmeid ELi kapitaliturgude liidu 
loomiseks 
Euroopa Kontrollikoda hindab, kui edukas on olnud komisjoni tegevus 2015. aasta juunis 
Junckeri kava osana käivitatud suure algatuse – kapitaliturgude liidu – loomisel. 

Kapitali vaba liikumine on Euroopa Liidu peamine pikaajaline eesmärk, mis on üks Euroopa ühtse 
turu tugisambaid koos inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumisega. Integreeritud kapitaliturg 
täiendaks panku mitmekesisema rahastamisallikana, pakkudes investoritele ja säästjatele 
täiendavaid võimalusi panna oma raha teenima ja avada uusi rahastamisvõimalusi kõigile ELi 
ettevõtjatele, eelkõige idufirmadele ja väiksematele ettevõtetele.  

Kapitaliturgude liit on 2015. aasta juunis komisjoni algatatud projekt, mille eesmärk on tagada 
erakapitali vaba liikumine ning kõrvaldada regulatiivsed ja muud tõkked ELis. Hoolimata aastate 
jooksul tehtud edusammudest on Euroopa kapitaliturud endiselt riigiti killustunud ega ole kõigile 
potentsiaalsetele investoritele kergesti kättesaadavad. Lisaks sõltub ELi majandus suurel määral 
pangandussüsteemist, mis on nende peamine rahastamisallikas, ja kannatab olukorras, kus pangad 
piiravad laenuvõimalusi rasketel aegadel, näiteks 2008. aasta finantskriisi ajal. Komisjoni 
tegevuskava eesmärk oli luua 2019. aastaks alus hästitoimiva ja integreeritud kapitaliturgude liidu 
loomiseks. Liikumine kapitaliturgude liidu suunas jääb järgmise finantsteenuste eest vastutava 
voliniku üheks peamiseks prioriteediks, kuna kapitali vaba liikumine on endiselt piiratud.  

„Kuigi projekti otsene mõju ilmneb alles tulevikus, on aeg hinnata selle tõhusust ja seni tehtud 
edusamme,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „Meie 
auditis uuritakse kapitaliturgude liidu projekti siiani toimunud arengut ja antakse soovitusi selle 
taaskäivitamiseks tulevikus.“ 
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o on saavutanud oma eesmärgi suurendada rahastamisallikate mitmekesistamist ELi 
ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; 

o on teinud ettepanekuid meetmete kohta, et edendada integreeritumaid ja sügavamaid 
kapitaliturge; 

o rakendab kapitaliturgude liitu nii, et tegevuskava meetmed toovad kasu ettevõtjatele ja 
kodumaistele kapitaliturgudele, kasutades selleks eelkõige tehnilist abi ja ühtlustades 
kapitaliturgude liidu meetmeid vajaduse korral muude ELi programmidega. 

 

Toimetajatele  

Aruanne on kavas avaldada 2020. aastal. 

Käesoleva aasta alguses avaldas Euroopa Kontrollikoda asjassepuutuvatel teemadel kaks aruannet: 
eriaruanne nr 17/2019: „Tsentraalselt hallatavad ELi riskikapitalimeetmed: vahendeid peab 
paremini suunama“ ja eriaruanne nr 3/2019: „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: täieliku 
edu tagamiseks on vaja meetmeid“.  

Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet 
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. Neid ei tuleks käsitleda auditi 
tähelepanekute, järelduste või soovitustena. 
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