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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 29. lokakuuta 2019 

Tarkastajat tutkivat toimia, joilla 
komissio edistää EU:n 
pääomamarkkinaunionia 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi parhaillaan, kuinka onnistuneita ovat toistaiseksi 
olleet toimet, joilla komissio rakentaa pääomamarkkinaunionia. Kyse on tärkeästä aloitteesta, 
jonka komissio käynnisti kesäkuussa 2015 niin sanotun Junckerin ohjelman yhteydessä. 

Pääoman vapaa liikkuvuus on jo kauan kuulunut Euroopan unionin keskeisiin tavoitteisiin. Se on 
yksi EU:n sisämarkkinoiden pilareista, joita ovat myös henkilöiden, tavaroiden ja palvelujen vapaa 
liikkuvuus. Yhdennetyt pääomamarkkinat täydentäisivät pankkien tarjontaa muodostaen 
monipuolisemman rahoituslähteen. Niiden ansiosta sijoittajille ja säästäjille tarjoutuisi lisää 
sijoitusmahdollisuuksia. Kaikille yrityksille EU:ssa, ja etenkin startup- ja pienille yrityksille, avautuisi 
puolestaan uusia rahoitusmahdollisuuksia.  

Komissio käynnisti pääomamarkkinaunionia koskevan hankkeen kesäkuussa 2015 tarkoituksenaan 
varmistaa yksityisen pääoman vapaa liikkuvuus EU:ssa ja poistaa muun muassa sääntelystä 
aiheutuvia esteitä. Vuosien mittaan on saatu aikaan jonkin verran edistystä, mutta 
pääomamarkkinat ovat Euroopassa edelleen jakautuneet kansallisten toimintalinjojen mukaisesti, 
eikä mahdollisten sijoittajien ole aina helppo osallistua niihin. Lisäksi EU:n taloudet ovat hyvin 
riippuvaisia pankkijärjestelmästä, sillä ne saavat sen kautta valtaosan rahoituksesta. Niille on 
haitallista, jos pankit rajoittavat vaikeina aikoina luotonsaantia, kuten tapahtui vuoden 2008 
rahoituskriisin aikaan. Komissio pyrki toimintasuunnitelmallaan luomaan toimivan ja yhdennetyn 
pääomamarkkinaunionin osatekijät vuoteen 2019 mennessä. Pääomamarkkinaunionin 
edistäminen kuuluu seuraavankin rahoituspalveluista vastaavan komission jäsenen tärkeimpiin 
tehtäviin, koska pääoman vapaan liikkuvuuden tiellä on yhä esteitä.  

“Vaikka hankkeen mahdolliset suorat vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin, nyt on oikea hetki 
arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja tähän mennessä aikaan saatua edistystä” toteaa 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. 
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“Selvitämme, mikä on pääomamarkkinaunionia koskevan hankkeen tämänhetkinen tilanne. 
Tarkastuksen perusteella voimme antaa suosituksia sen tulevaa uudelleenmäärittelyä varten.” 

Tarkastajat paneutuvat erityisesti siihen, 

o onko komissio saavuttanut tavoitteensa, joka koskee etenkin pienten ja keskisuurten 
yritysten käytettävissä olevien rahoituslähteiden monipuolistamista EU:ssa 

o onko komissio ehdottanut toimenpiteitä, joilla edistettäisiin pääomamarkkinoiden 
yhdentymistä ja syvenemistä 

o toteuttaako komissio pääomamarkkinaunionia niin, että toimintasuunnitelmaan sisältyvät 
toimenpiteet hyödyttävät yrityksiä ja kotimaisia pääomamarkkinoita; hyödyntääkö komissio 
tässä tarkoituksessa teknistä apua ja lähentääkö se pääomamarkkinaunioniin liittyviä toimia 
soveltuvin osin muihin EU:n ohjelmiin. 

 

Toimittajille tiedoksi  

Kertomus on määrä julkaista vuonna 2020. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aiemmin tänä vuonna julkaissut kaksi muuta tätä aihepiiriä 
käsittelevää kertomusta: erityiskertomus nro 17/2019 “Keskitetysti hallinnoidut EU:n toimet 
riskipääoma-alalla: lisäohjaus tarpeen” ja erityiskertomus nro 3/2019 “Euroopan strategisten 
investointien rahasto: täysi onnistuminen edellyttää lisätoimia”.  

Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden 
on tarkoitus toimia tietolähteenä tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista 
kiinnostuneille tahoille. Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. 

 

 

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut 
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