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Luxembourg, 2019. október 29. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja 
a tőkepiaci unió előmozdítása 
érdekében tett bizottsági fellépéseket 
Az Európai Számvevőszék jelenleg vizsgálja, hogy mennyiben tekinthetők sikeresnek a Bizottság 
eddigi fellépései a tőkepiaci unió kiépítése – a „Juncker-terv” 2015 júniusában elindított egyik 
legfőbb kezdeményezése – terén. 

A tőke szabad mozgása az Európai Unió egyik meghatározó, régóta fennálló célkitűzése; a 
személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgása mellett az európai egységes piac egyik 
pillére. Az integrált tőkepiac a bankok mellett diverzifikáltabb finanszírozási forrásokat jelentene, 
a befektetők és a megtakarítók számára több lehetőséget nyújtana pénzük hasznosítására, de 
minden uniós vállalkozás, különösen az induló és a kisvállalkozások számára is új finanszírozási 
lehetőségeket nyitna meg. 

A Bizottság 2015 júniusában kezdte meg a tőkepiaci unió (CMU) kiépítését, hogy a szabályozási és 
egyéb akadályok uniós szintű lebontása révén biztosítsa a magántőke szabad áramlását. Az évek 
során történtek ugyan előrelépések, az uniós tőkepiacok azonban még mindig széttagoltak a 
tagállami határok mentén, és a leendő befektetők számára nem könnyen elérhetők. Emellett az 
uniós gazdaságok legfőbb finanszírozási forrása a bankrendszer, ezért nehezen viselik, ha 
nehezebb időszakokban – például a 2008-as pénzügyi válság idején – a bankok korlátozzák a 
hitelekhez való hozzáférést. A Bizottság cselekvési terve azt célozta, hogy 2019-re létrejöjjenek 
egy jól működő és integrált tőkepiaci unió építőelemei. Mivel a tőke szabad mozgását továbbra is 
akadályok gátolják, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos egyik kiemelt prioritása a következő 
időszakban is a tőkepiaci unió kiépítése lesz. 

„Noha a tőkepiaci unió mint projekt közvetlen hatása egyelőre még nem látható, az 
eredményességet és az eddig megtett lépéseket már most értékelni kell – nyilatkozta Rimantas 
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Šadžius, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Ellenőrzésünk során megvizsgáljuk, hogy a 
projekt jelenleg hogy áll, és ajánlásokat fogalmazunk meg a fellendítésére.” 

Számvevőink elsősorban azt vizsgálják meg, hogy a Bizottság: 

o elérte-e azt a célkitűzését, hogy az uniós vállalatok – különösen a kis- és középvállalkozások 
– által igénybe vehető finanszírozási források diverzifikáltabbak legyenek; 

o javasolt-e intézkedéseket a tőkepiacok további integrálásának és elmélyítésének 
előmozdítására; 

o olyan módon valósítja-e meg a tőkepiaci uniót, hogy a cselekvési terv intézkedései 
kedvezően érintsék a vállalkozásokat és a belföldi tőkepiacokat, elsősorban azáltal, hogy – 
adott esetben – azok igénybe veszik a technikai segítségnyújtást, illetve hogy a tőkepiaci 
unióval kapcsolatos fellépésekre más uniós programokkal összhangban kerül sor. 

 

A szerkesztők figyelmébe  

A jelentés közzétételére várhatóan 2020-ban kerül sor. 

Idén az Európai Számvevőszék már két másik jelentést is közzétett ebben a témában: a „Kockázati 
tőkére irányuló központi irányítású uniós beavatkozás: több iránymutatásra van szükség” c. 
17/2019. sz. különjelentést és az “Európai Stratégiai Beruházási Alap: még tenni kell az ESBA teljes 
sikeréért” c. 3/2019. sz. különjelentést. 

A Számvevőszék előzetesei folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a 
vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása, nem tekinthetők azonban 
ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. 
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