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Persbericht 
Luxemburg, 29 oktober 2019 

Controleurs onderzoeken de 
maatregelen die de Commissie heeft 
genomen ter bevordering van een EU-
kapitaalmarktenunie 
De Europese Rekenkamer beoordeelt in hoeverre de Commissie tot dusver is geslaagd in de 
opbouw van de kapitaalmarktenunie, een belangrijk initiatief dat in juni 2015 als onderdeel van 
het “plan-Juncker” werd gelanceerd. 

Het vrije verkeer van kapitaal is een belangrijke, reeds lang bestaande doelstelling van de Europese 
Unie, en is evenals het vrije verkeer van personen, goederen en diensten één van de pijlers van de 
Europese interne markt. Een geïntegreerde kapitaalmarkt zou banken als een meer 
gediversifieerde financieringsbron aanvullen, investeerders en spaarders extra mogelijkheden 
bieden om hun geld te doen renderen en nieuwe financieringsmogelijkheden creëren voor alle 
bedrijven in de EU, met name startende bedrijven en kleinere ondernemingen.  

De kapitaalmarktenunie (KMU) is een project dat in juni 2015 door de Commissie is opgezet om 
voor een vrije stroom van particulier kapitaal te zorgen en om wettelijke en andere belemmeringen 
in de EU weg te nemen. Hoewel in de loop der jaren enige vooruitgang is geboekt, zijn de Europese 
kapitaalmarkten nog steeds volgens nationale lijnen gefragmenteerd en zijn ze niet gemakkelijk 
toegankelijk voor alle potentiële investeerders. Bovendien zijn de economieën van de EU in hoge 
mate afhankelijk van het bankwezen als hun belangrijkste financieringsbron en ondervinden zij 
nadelen wanneer banken de toegang tot krediet beperken in moeilijke tijden, zoals tijdens de 
financiële crisis van 2008. Het actieplan van de Commissie was erop gericht om tegen 2019 de 
bouwstenen voor een goed functionerende en geïntegreerde kapitaalmarktenunie tot stand te 
brengen. Het streven naar de KMU zal een van de topprioriteiten blijven voor de volgende 
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commissaris die verantwoordelijk is voor financiële diensten, aangezien er nog steeds 
belemmeringen voor het vrije verkeer van kapitaal bestaan.  

“Hoewel het directe effect van het project nog moet worden bezien, is het nu tijd om de 
doeltreffendheid en de tot dusver geboekte vooruitgang te beoordelen”, aldus Rimantas Šadžius, 
het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Bij onze controle 
zal worden nagegaan waar de kapitaalmarktenunie nu staat, en kunnen aanbevelingen voor een 
toekomstige herstart worden gedaan.” 

In het bijzonder zullen de controleurs nagaan of de Commissie: 

o de doelstelling heeft behaald inzake het vergroten van de diversificatie van de 
financieringsbronnen voor bedrijven in de EU, met name voor kleine en middelgrote 
ondernemingen; 

o maatregelen heeft voorgesteld om meer geïntegreerde en diepere kapitaalmarkten te 
bevorderen; 

o de KMU zodanig tot stand brengt dat de maatregelen van het actieplan ten goede komen aan 
ondernemingen en binnenlandse kapitaalmarkten, met name door gebruik te maken van 
technische bijstand en waar nodig de KMU-maatregelen af te stemmen op andere EU-
programma’s. 

 

Noot voor de redactie  

Het verslag zal naar verwachting in 2020 worden gepubliceerd. 

Eerder dit jaar bracht de Europese Rekenkamer twee verslagen over verwante onderwerpen uit: 
Speciaal verslag nr. 17/2019 “Centraal beheerde EU-interventies voor durfkapitaal: meer sturing 
nodig” en Speciaal verslag nr. 03/2019 “Europees Fonds voor strategische investeringen: er zijn 
maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken”.  

Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke 
documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het 
gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. Zij mogen niet worden beschouwd als 
controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen. 
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