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Pressmeddelande 
Luxemburg den 29 oktober 2019 

EU:s revisorer granskar kommissionens 
åtgärder för att främja en 
kapitalmarknadsunion i EU 
Europeiska revisionsrätten bedömer hur framgångsrika kommissionens åtgärder hittills har varit 
när det gäller att upprätta en kapitalmarknadsunion, ett viktigt initiativ som presenterades i juni 
2015 som ett led i Junckerplanen. 

Fri rörlighet för kapital är sedan lång tid tillbaka ett centralt mål för Europeiska unionen och 
tillsammans med fri rörlighet för personer, varor och tjänster en av hörnstenarna i EU:s inre 
marknad. En integrerad kapitalmarknad skulle komplettera bankerna, vara en mer diversifierad 
finansieringskälla, ge investerare och sparare ytterligare möjligheter att använda sina pengar och 
öppna för nya finansieringsmöjligheter för alla EU-företag, särskilt nystartade företag och mindre 
företag.  

Kapitalmarknadsunionen är ett projekt som inleddes i juni 2015 av kommissionen för att säkerställa 
ett fritt flöde av privat kapital och avlägsna lagstiftningsmässiga och andra hinder i EU. Trots vissa 
framsteg under årens lopp följer EU:s kapitalmarknader fortfarande nationsgränserna och är därför 
inte lättillgängliga för alla potentiella investerare. EU:s ekonomier är dessutom starkt beroende av 
banksystemet, eftersom det är deras viktigaste finansieringskälla, och drabbas när banker 
begränsar tillgången till kredit i svåra tider, såsom skedde under finanskrisen 2008. Kommissionens 
handlingsplan syftade till att tillhandahålla byggstenarna för en välfungerande och integrerad 
kapitalmarknadsunion till senast 2019. Arbetet för en kapitalmarknadsunion kommer att vara en 
av topprioriteringarna för nästa kommissionsledamot med ansvar för finansiella tjänster, eftersom 
det fortfarande finns hinder för ett fritt kapitalflöde.  

”Även om de direkta effekterna av projektet ännu inte kan ses, är det dags att bedöma dess 
ändamålsenlighet och hittills gjorda framsteg”, sade Rimantas Šadžius, den ledamot av 
Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi kommer att kontrollera hur långt 
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projektet avseende kapitalmarknadsunionen har kommit och lämna rekommendationer om den 
framtida utvecklingen.” 

Revisorerna kommer framför allt att granska om kommissionen 

o har uppnått sitt mål att öka diversifieringen av finansieringskällor för företag i EU, särskilt för 
små och medelstora företag, 

o har föreslagit åtgärder för att främja mer integrerade och djupare kapitalmarknader, 

o genomför kapitalmarknadsunionen på ett sådant sätt att handlingsplanens åtgärder gynnar 
företag och inhemska kapitalmarknader, särskilt genom att tekniskt stöd används och att 
åtgärderna avseende kapitalmarknadsunionen anpassas till andra EU-program vid behov. 

 

Meddelande till redaktörer  

Rapporten ska enligt planerna offentliggöras 2020. 

Tidigare i år offentliggjorde Europeiska revisionsrätten två rapporter i närliggande ämnen: Särskild 
rapport nr 17/2019 EU:s centralt förvaltade riskkapitalinsatser: mer vägledning behövs och särskild 
rapport nr 3/2019 Europeiska fonden för strategiska investeringar: åtgärder krävs för att Efsi ska 
bli verkligt framgångsrik.  

Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. De ska 
inte ses som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. 
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