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Tlačová správa 
Luxemburg 29. októbra 2019 

Audítori sa budú zaoberať opatreniami 
Komisie na podporu únie kapitálových 
trhov EÚ 
Európsky dvor audítorov posudzuje úspešnosť činnosti Komisie pri budovaní únie kapitálových 
trhov, čo je významná iniciatíva, ktorá začala v júni 2015 ako súčasť Junckerovho plánu. 

Kľúčovým dlhodobým cieľom Európskej únie je voľný pohyb kapitálu, ktorý je spolu s voľným 
pohybom osôb, tovaru a služieb jedným z pilierov jednotného trhu v Európskej únii. Integrovaný 
kapitálový trh by dopĺňal banky a bol by diverzifikovanejším zdrojom financovania, ktorý by 
investorom a sporiteľom ponúkal dodatočné príležitosti na to, aby ich peniaze mohli zarábať, 
a otvoril by nové možnosti financovania pre všetky podniky v EÚ, najmä pre startupy a menšie 
spoločnosti.  

Únia kapitálových trhov je projekt, ktorý Komisia začala v júni 2015 s cieľom zabezpečiť voľný tok 
súkromného kapitálu a odstrániť regulačné a iné prekážky v EÚ. Napriek určitému pokroku, 
ku ktorému došlo v priebehu rokov, zostávajú európske kapitálové trhy stále roztrieštené v rámci 
hraníc jednotlivých členských štátov a nie sú ľahko prístupné všetkým potenciálnym investorom. 
Okrem toho sa hospodárstva EÚ vo veľkej miere spoliehajú na bankový systém ako na svoj hlavný 
zdroj financovania a doplácajú na to, že banky v ťažkých časoch obmedzujú prístup k úverom – 
napríklad počas finančnej krízy v roku 2008. Cieľom akčného plánu Komisie bolo vytvoriť základné 
piliere dobre fungujúcej a integrovanej únie kapitálových trhov do roku 2019. Práca na vytvorení 
únie kapitálových trhov zostane jednou z hlavných priorít budúceho komisára zodpovedného 
za finančné služby, keďže stále existujú prekážky voľného toku kapitálu.  

„Aj keď sa ešte nedá zistiť, aký bude priamy dosah projektu, je čas posúdiť jeho účinnosť 
a dosiahnutý pokrok“, uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný 
za audit. „Pri tomto audite skontrolujeme, kde sa v súčasnosti projekt únie kapitálových trhov 
nachádza a budeme môcť poskytnúť odporúčania pre budúce zmeny.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Audítori preskúmajú najmä to, či Komisia: 

o dosiahla svoj cieľ zvýšiť diverzifikáciu zdrojov financovania pre spoločnosti EÚ, najmä 
pre malé a stredné podniky, 

o navrhla opatrenia na podporu integrovanejších a prehĺbenejších kapitálových trhov, 

o vykonáva úniu kapitálových trhov tak, aby opatrenia akčného plánu boli prínosom 
pre podniky a domáce kapitálové trhy, a to najmä využitím technickej pomoci a v prípade 
potreby zosúladením opatrení únie kapitálových trhov s inými programami EÚ. 

 

Poznámka pre redaktorov  

Uverejnenie správy sa očakáva v roku 2020. 

Začiatkom tohto roka vydal Európsky dvor audítorov dve správy o súvisiacich témach: osobitná 
správa č. 17/2019 Centrálne riadené intervencie EÚ týkajúce sa rizikového kapitálu: potrebné je 
lepšie nasmerovanie a osobitná správa č. 3/2019 Európsky fond pre strategické investície: aby bol 
úplne úspešný, je potrebné prijať opatrenia.  

Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako 
zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom 
auditu. Nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. 

 

 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 45765 / Mobil: +352 691553547 
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