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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, it-29 ta’ Ottubru 2019 

L-awdituri se jeżaminaw l-azzjoni li 
ttieħdet mill-Kummissjoni għat-
trawwim ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali 
tal-UE 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed tivvaluta l-livell ta’ suċċess miksub sa issa mill-azzjoni li 
ttieħdet mill-Kummissjoni għall-bini tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, li hija inizjattiva kbira li tniedet 
f’Ġunju 2015 bħala parti mill-“Pjan Juncker”. 

Il-moviment liberu tal-kapital huwa objettiv ewlieni tal-Unjoni Ewropea li ilu żmien twil stabbilit, 
billi huwa wieħed mill-pilastri tas-Suq Uniku Ewropew, flimkien mal-moviment liberu tal-persuni, 
tal-merkanzija u tas-servizzi. Suq kapitali integrat ikun jikkomplementa lill-banek bħala sors aktar 
diversifikat ta’ finanzjament, li joffri lill-investituri u lill-faddala opportunitajiet addizzjonali biex 
iħaddmu flushom u li jiftaħ opportunitajiet ġodda ta’ finanzjament għan-negozji kollha tal-UE, 
b’mod partikolari negozji li jkunu għadhom kemm jiftħu u kumpaniji iżgħar.  

L-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU) huwa proġett li tnieda mill-Kummissjoni f’Ġunju 2015 biex jiġi 
żgurat fluss liberu tal-kapital privat u biex jitneħħew ostakli regolatorji u ostakli oħra fl-UE. Minkejja 
li sar xi progress matul is-snin, is-swieq kapitali tal-Ewropa għadhom frammentati skont il-linji 
nazzjonali, u mhux l-investituri potenzjali kollha għandhom aċċess faċli għalihom. Barra minn hekk, 
l-ekonomiji tal-UE jserrħu ħafna fuq is-sistema bankarja bħala s-sors prinċipali ta’ finanzjament 
tagħhom, u jbatu meta l-banek jillimitaw l-aċċess għall-kreditu fi żminijiet diffiċli — bħal matul il-
kriżi finanzjarja tal-2008. Il-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni kellu l-għan li sal-2019 iwaqqaf l-
elementi kostitwenti ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali li tiffunzjona tajjeb u li tkun integrata. Il-ħidma 
favur is-CMU se tibqa’ waħda mill-ogħla prijoritajiet għall-Kummissarju li jmiss li jkun responsabbli 
għas-servizzi finanzjarji, billi għadhom jeżistu ostakli għall-flus liberu tal-kapital.  
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“Għalkemm għad irid jidher l-impatt dirett tal-proġett, huwa ż-żmien li nivvalutaw l-effettività u l-
progress li sar sa issa,” qal Rimantas Šadžius, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
responsabbli għar-rapport. “L-awditu tagħna se jivverifika l-pożizzjoni fejn jinsab il-proġett tal-
Unjoni tas-Swieq Kapitali issa, u jista’ jipprovdi rakkomandazzjonijiet biex fil-ġejjeni dan jinbeda 
mill-ġdid.” 

B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk il-Kummissjoni: 

o laħqitx l-objettiv tagħha li żżid id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta’ finanzjament għall-kumpaniji 
tal-UE, speċjalment għall-intrapriżi żgħar u medji; 

o ipproponietx miżuri għat-trawwim ta’ swieq kapitali li jkunu aktar integrati u aktar profondi; 

o hijiex qed timplimenta s-CMU b’tali mod li l-miżuri tal-pjan ta' azzjoni jkunu jibbenefikaw lin-
negozji u lis-swieq kapitali domestiċi, b’mod partikolari billi tagħmel użu minn assistenza 
teknika u billi tallinja l-azzjonijiet tas-CMU ma’ programmi oħra tal-UE, fejn ikun xieraq. 

 

Nota lill-edituri  

Ir-rapport huwa mistenni li jiġi ppubblikat fl-2020. 

Aktar kmieni din is-sena, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħarġet żewġ rapporti dwar suġġetti relatati: 
Ir-Rapport Speċjali Nru 17/2019 “Interventi tal-UE mmaniġġjati b’mod ċentrali għall-kapital ta’ 
riskju: jeħtieġ li jkun hemm orjentament akbar” u r-Rapport Speċjali Nru 03/2019 “Il-Fond 
Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi: Jeħtieġ li tittieħed azzjoni biex il-FEIS ikun suċċess totali”.  

Il-Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma 
intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li 
jkunu qed jiġu awditjati. Ma għandhomx jitqiesu bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew 
rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. 

 

 

Kuntatt għall-istampa għal din il-previżjoni 

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

 

https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=49051
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

	L-awdituri se jeżaminaw l-azzjoni li ttieħdet mill-Kummissjoni għat-trawwim ta’ Unjoni tas-Swieq Kapitali tal-UE

