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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. spalio 29 d. 

Auditoriai ketina patikrinti Komisijos 
veiksmus, kurių ji imasi siekdama 
skatinti ES kapitalo rinkų sąjungą 
Europos Audito Rūmai vertina, kiek iki šiol Komisijos veiksmai buvo sėkmingi kuriant kapitalo 
rinkų sąjungą – svarbią iniciatyvą, pradėtą įgyvendinti 2015 m. birželio mėn. kaip „J.-C. Junckerio 
plano“ dalis. 

Laisvas kapitalo judėjimas yra pagrindinis ilgalaikis Europos Sąjungos tikslas, kuris yra vienas iš 
Europos bendrosios rinkos ramsčių, kartu su laisvu asmenų, prekių ir paslaugų judėjimu. 
Integruota kapitalo rinka papildytų bankus kaip įvairesnį finansavimo šaltinį, investuotojams ir 
santaupų turintiems asmenims suteikdama papildomų galimybių investuoti savo lėšas ir atverti 
naujų finansavimo galimybių visoms ES įmonėms, visų pirma startuoliams ir mažesnėms įmonėms.  

Kapitalo rinkų sąjunga (KRS) – tai 2015 m. birželio mėn. Komisijos inicijuotas projektas, kuriuo 
siekiama užtikrinti laisvą privataus kapitalo judėjimą ir pašalinti reguliavimo ir kitas kliūtis ES. 
Nepaisant to, kad bėgant metams padaryta tam tikra pažanga, Europos kapitalo rinkos vis dar yra 
susiskaidžiusios nacionaliniu lygmeniu ir nėra lengvai prieinamos visiems būsimiems 
investuotojams. Be to, ES šalių ekonomika labai priklauso nuo bankų sistemos, kaip pagrindinio 
jos finansavimo šaltinio, ir nukenčia, kai bankai riboja galimybę gauti kreditą sunkiais laikais, 
pavyzdžiui, per 2008 m. finansų krizę. Komisijos veiksmų planu buvo siekiama iki 2019 m. sukurti 
tinkamai veikiančios ir integruotos kapitalo rinkų sąjungos pagrindą. Darbas kuriant kapitalo rinkų 
sąjungą išliks vienu svarbiausių kito už finansines paslaugas atsakingo Komisijos nario prioritetų, 
nes laisvo kapitalo judėjimo kliūtys vis dar egzistuoja.  

„Nors tiesioginis projekto poveikis dar neaiškus, laikas įvertinti jo veiksmingumą ir iki šiol padarytą 
pažangą, – teigė už auditą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. – Mūsų 
audito metu bus patikrinta, kaip šiuo metu vyksta kapitalo rinkų sąjungos projektas, ir gali būti 
pateiktos rekomendacijos dėl būsimo atnaujinimo.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoriai visų pirma patikrins, ar Komisija: 

o pasiekė savo tikslą padidinti finansavimo šaltinių ES įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, įvairinimą; 

o pasiūlė priemones labiau integruotoms ir glaudesnėms kapitalo rinkoms skatinti; 

o įgyvendina kapitalo rinkų sąjungą taip, kad veiksmų plano priemonės būtų naudingos 
įmonėms ir vidaus kapitalo rinkoms, visų pirma pasinaudojant technine pagalba ir, prireikus, 
derinant KRS veiksmus su kitomis ES programomis. 

 

Pastaba leidėjams  

Ataskaitą tikimasi paskelbti 2020 m. 

Anksčiau šiais metais Europos Audito Rūmai paskelbė dvi ataskaitas susijusiomis temomis: 
Specialiąją ataskaitą Nr. 17/2019 „Centralizuotai valdomos ES intervencinės priemonės rizikos 
kapitalo srityje. Reikia aiškesnės krypties“ ir Specialiąją ataskaitą Nr. 03/2019 „Europos strateginių 
investicijų fondas. Kad ESIF būtų visiškai sėkmingas, būtina imtis veiksmų“.  

Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Šios 
apžvalgos yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis 
programomis. Jos neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. 

 

 

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos 
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