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Revizorji bodo preučili ukrepanje 
Komisije pri spodbujanju unije 
kapitalskih trgov EU 
Evropsko računsko sodišče ocenjuje, kako uspešno je bilo dosedanje ukrepanje Komisije pri 
oblikovanju unije kapitalskih trgov – ene od večjih pobud Junckerjevega načrta, ki se je začela 
izvajati junija 2015. 

Prosti pretok kapitala je ključni dolgoročni cilj Evropske unije, saj je skupaj s prostim pretokom ljudi, 
blaga in storitev eden od stebrov evropskega enotnega trga. Povezan kapitalski trg bi dopolnjeval 
banke kot bolj razpršen vir financiranja, saj bi vlagateljem in varčevalcem ponujal dodatne 
možnosti za učinkovito upravljanje z denarjem in odpiral nove možnosti financiranja za vsa 
podjetja EU, zlasti zagonska in manjša.  

Unija kapitalskih trgov je projekt, ki ga je Komisija začela izvajati junija 2015, da bi zagotovila prost 
pretok zasebnega kapitala ter odpravila regulativne in druge ovire v EU. Čeprav je bil v zadnjih letih 
dosežen določen napredek, so evropski kapitalski trgi še vedno razdrobljeni glede na nacionalne 
meje in niso lahko dostopni vsem morebitnim vlagateljem. Poleg tega so gospodarstva EU močno 
odvisna od bančnega sistema, ki je njihov glavni vir financiranja, in utrpijo škodo, kadar banke v 
težkih časih omejijo dostop do posojil – kot so to storile med finančno krizo leta 2008. Cilj akcijskega 
načrta Komisije je bil vzpostaviti gradnike za dobro delujočo in povezano unijo kapitalskih trgov do 
leta 2019. Delo v zvezi z doseganjem unije kapitalskih trgov bo še naprej ena od glavnih prioritet 
naslednjega komisarja, pristojnega za finančne storitve, saj še vedno obstajajo ovire za prosti 
pretok kapitala.  

„Čeprav neposrednega učinka projekta še vedno ni mogoče opaziti, je čas, da se ocenita njegova 
uspešnost in dosedanji napredek,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča 
Rimantas Šadžius, odgovoren za revizijo. „Sodišče bo z revizijo preverilo, kakšno je trenutno stanje 
projekta unije kapitalskih trgov, in dalo priporočila za prihodnji ponovni zagon.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Revizorji bodo zlasti preučili, ali: 

o je Komisija dosegla svoj cilj povečanja razpršenosti virov financiranja za podjetja EU, 
predvsem za mala in srednja, 

o je predlagala ukrepe za spodbujanje bolj povezanih in globljih kapitalskih trgov, 

o izvaja unijo kapitalskih trgov tako, da ukrepi akcijskega načrta koristijo podjetjem in domačim 
kapitalskim trgom, predvsem z uporabo tehnične pomoči in usklajevanjem ukrepov za unijo 
kapitalskih trgov z drugimi programi EU, kadar je to primerno. 

 

Pojasnilo za urednike  

Poročilo naj bi bilo objavljeno leta 2020. 

V začetku tega leta je Sodišče izdalo dve poročili o podobnih temah: Posebno poročilo št. 17/2019 
– Centralno upravljane intervencije EU za tvegani kapital: potrebno je boljše usmerjanje in Posebno 
poročilo št. 3/2019 – Evropski sklad za strateške naložbe: za celovit uspeh sklada EFSI so potrebni 
nadaljnji ukrepi.  

Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir 
informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. Napovedniki revizije 
niso revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. 

 

 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398  45 765 / M: (+352)  691 553547 
 

 

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

	Revizorji bodo preučili ukrepanje Komisije pri spodbujanju unije kapitalskih trgov EU

