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LV 

Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 29. oktobrī 

Revidenti izskatīs darbības, ko Komisija 
veica ES kapitāla tirgu savienības 
veicināšanai 
Eiropas Revīzijas palāta izvērtē, cik sekmīgas līdz šim ir bijušas Komisijas darbības, lai izveidotu 
kapitāla tirgu savienību – nozīmīgu iniciatīvu, kas sākta 2015. gada jūnijā kā daļa no t. s. Junkera 
plāna. 

Kapitāla brīva aprite ir svarīgs ES sen izvirzīts mērķis un viens no Eiropas vienotā tirgus pīlāriem līdz 
ar personu brīvu pārvietošanos, kā arī preču un pakalpojumu brīvu apriti. Integrēts kapitāla tirgus 
varētu sniegt bankām vēl citus daudzveidīgākus finansējuma avotus, piedāvājot ieguldītājiem un 
noguldītājiem papildu iespējas ieguldīt naudu un paverot jaunas finansējuma izredzes visiem 
ES uzņēmumiem, īpaši jaunuzņēmumiem un mazākiem uzņēmumiem.  

Kapitāla tirgu savienība (KTS) ir projekts, ko Komisija uzsāka 2015.gada jūnijā, lai nodrošinātu brīvu 
privātā kapitāla plūsmu un Eiropas Savienībā novērstu regulatīvos un citus šķēršļus. Lai gan gadu 
gaitā ir panākts zināms progress, Eiropas kapitāla tirgi joprojām ir sadrumstaloti pa valstīm un nav 
viegli pieejami visiem potenciālajiem ieguldītājiem. Turklāt ES valstu tautsaimniecība lielā mērā ir 
atkarīga no banku sistēmas kā galvenā finansējuma avota un saskaras ar grūtībām, ja bankas 
ierobežo kreditēšanas iespējas sarežģītā situācijā, piemēram, 2008. gada finanšu krīzes laikā. 
Komisijas rīcības plānā bija formulēts mērķis līdz 2019. gadam izveidot labi funkcionējošas un 
integrētas kapitāla tirgu savienības pamatelementus. Darbs, kas ieguldāms KTS izveidē, arī turpmāk 
būs viena no galvenajām prioritātēm jaunajam komisāram, kurš būs atbildīgs par finanšu 
pakalpojumiem, jo šķēršļi kapitāla brīvai apritei joprojām saglabājas.  

“Lai gan vēl jāpārliecinās par projekta tiešo ietekmi, ir pienācis laiks novērtēt tā efektivitāti un līdz 
šim sasniegto progresu,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis 
Rimantas Šadžius. “Revīzijas laikā mēs pārbaudīsim kapitāla tirgu savienības projekta pašreizējo 
stāvokli un sniegsim ieteikumus turpmākai tā attīstībai.” 
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Revidenti tostarp pārbaudīs, vai Komisija 

o ir sasniegusi mērķi kāpināt finansējuma avotu diversifikāciju ES uzņēmumiem, īpaši mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem; 

o ir piedāvājusi pasākumus integrētāku un padziļinātu kapitāla tirgu veicināšanai; 

o īsteno KTS tādā veidā, lai rīcības plānā iekļautie pasākumi nāk par labu uzņēmējdarbībai un 
dalībvalstu kapitāla tirgum, konkrēti, vai ir izmantota tehniskā palīdzība un vai KTS darbības 
atbilstīgos gadījumos ir saskaņotas ar citām ES programmām. 

 

Piezīme izdevējiem  

Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2020. gadā. 

Šā gada sākumā Eiropas Revīzijas palāta ir sagatavojusi divus ziņojumus par saistītiem jautājumiem: 
īpašo ziņojumu Nr. 17/2019 “Centralizēti pārvaldītie ES intervences pasākumi riska kapitāla jomā: 
nepieciešamas precīzākas norādes par virzību” un īpašo ziņojumu Nr. 3/2019 “Eiropas Stratēģisko 
investīciju fonds: jārīkojas, lai ESIF darbotos pilnīgi sekmīgi”.  

Ieskats gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, ar kuru revidenti pašlaik 
strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas par revidējamo 
politikas virzienu vai programmām. Tajā paustās atziņas nav uzskatāmas par revīzijas 
apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem. 

 

 

Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 

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