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Curtea de Conturi Europeană va 
examina acțiunile întreprinse de 
Comisie în vederea promovării unei 
uniuni a piețelor de capital în UE 
Curtea de Conturi Europeană evaluează în ce măsură au avut succes acțiunile întreprinse până în 
prezent de Comisie în vederea construirii uniunii piețelor de capital, o inițiativă majoră lansată 
în iunie 2015 ca parte a „Planului Juncker”. 

Libera circulație a capitalurilor este un obiectiv primordial al Uniunii Europene urmărit de multă 
vreme, reprezentând unul dintre pilonii pieței unice europene, alături de libera circulație 
a persoanelor, a bunurilor și a serviciilor. O piață de capital integrată ar veni în completarea 
băncilor ca o sursă de finanțare mai diversificată, oferind investitorilor și deponenților oportunități 
suplimentare de a-și valorifica banii și creând noi oportunități de finanțare pentru toate 
întreprinderile din UE, în special pentru startup-uri și pentru întreprinderi mai mici.  

Uniunea piețelor de capital este un proiect lansat în iunie 2015 de către Comisie, cu scopul de 
a asigura libera circulație a capitalului privat și de a înlătura obstacolele de natură reglementară și 
nu numai din UE. În pofida unor progrese înregistrate de-a lungul anilor, piețele de capital din 
Europa rămân fragmentate în virtutea diferențelor dintre sistemele naționale și nu sunt ușor de 
accesat de către toți posibilii investitori. Mai mult, economiile din UE depind într-o foarte mare 
măsură de sistemul bancar ca sursă majoră de finanțare și au de suferit atunci când băncile le 
limitează accesul la creditare în perioade dificile, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei financiare 
din 2008. Planul de acțiune al Comisiei urmărea să pună piatra de temelie, până în 2019, a unei 
uniuni a piețelor de capital funcționale și integrate. Eforturile îndreptate către realizarea unei 
uniuni a piețelor de capital vor rămâne una dintre prioritățile principale ale următorului comisar 
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responsabil de serviciile financiare, dat fiind că libera circulație a capitalurilor este în continuare 
obstrucționată de unele bariere.  

„Chiar dacă impactul direct al acestui proiect rămâne de văzut, a sosit momentul ca eficacitatea 
acestuia și progresele obținute până în prezent să facă obiectul unei evaluări”, a declarat 
domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de audit. „Auditul 
Curții va evalua unde se află în acest moment proiectul privind uniunea piețelor de capital și poate 
duce la recomandări pentru o relansare viitoare a acestuia.” 

Curtea va examina, cu precădere, dacă Comisia: 

o și-a îndeplinit obiectivul de a diversifica și mai mult sursele de finanțare disponibile pentru 
întreprinderile din UE, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii; 

o a propus măsuri care să promoveze piețe de capital mai integrate și mai aprofundate; 

o implementează uniunea piețelor de capital de așa manieră încât măsurile din planul de 
acțiune produc beneficii atât pentru întreprinderi, cât și pentru piețele de capital naționale, 
în special prin recurgerea la asistență tehnică și prin alinierea acțiunilor privind uniunea 
piețelor de capital la alte programe ale UE, dacă este cazul. 

 

Note către editori  

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2020. 

La începutul acestui an, Curtea de Conturi Europeană a publicat două rapoarte referitoare la 
subiecte conexe, mai exact: Raportul special nr. 17/2019, intitulat „Instrumentele de intervenție 
ale UE privind capitalul de risc gestionate la nivel central ar trebui să fie mai bine direcționate”, și 
Raportul special nr. 03/2019, intitulat „Fondul european pentru investiții strategice (FEIS): este 
nevoie să se acționeze pentru ca FEIS să devină un succes deplin”.  

Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt 
concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de 
programele auditate. Aceste analize nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau 
recomandări de audit. 
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