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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 29 października 2019 r. 

Kontrolerzy przyjrzą się działaniom 
podejmowanym przez Komisję w celu 
wspierania unii rynków kapitałowych 
w UE 
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie ocenę, czy dotychczasowe działania 
Komisji w skuteczny sposób przyczyniały się do budowy unii rynków kapitałowych, która 
stanowi ważną inicjatywę ustanowioną w czerwcu 2015 r. w ramach tzw. planu Junckera. 

Swobodny przepływ kapitału to istotny długofalowy cel Unii Europejskiej, a jednocześnie – obok 
swobodnego przepływu osób, towarów i usług – jeden z filarów europejskiego jednolitego rynku. 
Zintegrowany rynek kapitałowy stanowiłby uzupełnienie sektora bankowego, oferując bardziej 
zróżnicowane źródła finansowania. Ponadto zapewniałby on inwestorom i oszczędzającym 
dodatkowe możliwości lokowania kapitału, a także nowe metody pozyskiwania finansowania dla 
wszystkich przedsiębiorstw unijnych, w szczególności dla przedsiębiorstw typu start-up oraz 
mniejszych firm.  

Unia rynków kapitałowych to projekt zapoczątkowany przez Komisję w czerwcu 2015 r. w celu 
zapewnienia swobodnego przepływu kapitału prywatnego oraz usunięcia barier regulacyjnych 
i innego rodzaju przeszkód w tym obszarze w UE. Choć w minionych latach osiągnięto pewien 
postęp w tym zakresie, europejskie rynki kapitałowe są nadal podzielone wzdłuż granic 
państwowych, a potencjalni inwestorzy nie zawsze mają do nich łatwy dostęp. Co więcej, 
gospodarki w UE są w dużym stopniu uzależnione od sektora bankowego, który jest dla nich 
głównym źródłem finansowania. Oznacza to, że w trudnych czasach, gdy banki ograniczają dostęp 
do kredytów, gospodarki unijne stają w obliczu poważnych problemów, jak miało to miejsce 
w trakcie kryzysu finansowego w 2008 r. Plan działania Komisji zakładał opracowanie 
komponentów dobrze funkcjonującej i zintegrowanej unii rynków kapitałowych do 2019 r. Prace 
w tym obszarze będą w dalszym ciągu jednym z najważniejszych priorytetów dla nowego 
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komisarza odpowiedzialnego za usługi finansowe, ponieważ jak dotąd nie udało się wyeliminować 
wszystkich barier dla swobodnego przepływu kapitału.  

– Wprawdzie dopiero czas pokaże, jaki będzie bezpośredni wpływ tego projektu, ale nadszedł 
dobry moment, aby ocenić jego skuteczność i dotychczasowe postępy – powiedział Rimantas 
Šadžius, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za kontrolę. – 
Kontrolerzy sprawdzą, jaki jest stan realizacji projektu dotyczącego unii rynków kapitałowych, 
i będą mogli sformułować zalecenia co do jego ewentualnej rewizji w przyszłości. 

Kontrolerzy przeanalizują w szczególności, czy Komisja: 

o osiągnęła swój cel dotyczący zapewnienia bardziej różnorodnych źródeł finansowania dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza MŚP; 

o zaproponowała działania na rzecz większej integracji i pogłębienia rynków kapitałowych; 

o wdraża unię rynków kapitałowych w taki sposób, by zaplanowane działania przyniosły 
korzyści przedsiębiorstwom i krajowym rynkom kapitałowym, korzystając w tym celu 
w szczególności z pomocy technicznej i czuwając nad tym, by w stosownych przypadkach 
działania na rzecz unii rynków kapitałowych były zharmonizowane z innymi programami UE. 

 

Informacje dla redaktorów  

Publikacja sprawozdania planowana jest na 2020 r. 

W tym roku Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował już dwa sprawozdania dotyczące 
powiązanych zagadnień: sprawozdanie specjalne nr 17/2019 pt. „Centralnie zarządzane 
interwencje UE dotyczące kapitału wysokiego ryzyka – konieczność lepszego ukierunkowania” 
oraz sprawozdanie specjalne nr 3/2019 pt. „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 
–konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen sukces”.  

Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego 
w toku. Mają one stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub 
programami będącymi przedmiotem kontroli. Wprowadzenia do kontroli nie zawierają uwag, 
wniosków ani zaleceń pokontrolnych. 

 

 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Claudia Spiti – E-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Tel. kom.: (+352) 691 553 547 
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