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Европейският консултантски център по
инвестиционни въпроси все още не е
разгърнал пълния си потенциал за
стимулиране на инвестиции, посочват
одиторите
Създаден през 2015 г. като част от Плана за инвестиции за Европа, Европейският
консултантски център по инвестиционни въпроси предоставя техническа подкрепа на
организаторите на проекти. В нов доклад на Европейската сметна палата се посочва, че
бенефициентите са доволни от консултантските услуги на Центъра. Центърът обаче все още
не е достигнал пълния си потенциал за стимулиране на инвестиции в ЕС, главно поради
недостатъчно ясната стратегия за насочване на подпомагането там, където то би създало
най-голяма добавена стойност.
Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси функционира като
партньорство между Комисията и Европейската инвестиционна банка и работи
в сътрудничество с национални насърчителни банки или институции (ННБИ), както
и с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
През периода 2015—2018 г. Центърът е получил 1091 заявки за подпомагане, или средно помалко от една заявка на ден. Те са подадени директно от организатори на проекти през
уебсайта на Центъра или от други институции (други отдели на ЕИБ, ЕБВР, ННБИ и Комисията).
Едва 285 (26 %) от тези заявки са довели до предоставянето на ресурси на Центъра или
консултации (т.нар. „задачи“ на Центъра) за бенефициенти от публичния или частния сектор.
Ето защо през първите три и половина години на дейността си Центърът е изразходвал малко
над една четвърт от наличното финансиране от бюджета на ЕС. Според одиторите, въпреки че
бенефициентите са изразили задоволство от предоставените услуги, не са били налице
достатъчно „задачи“, за да се постигне значимо въздействие от стимулирането на инвестиции
за проекти на ЕС. Те констатират също така, че Центърът не разполага с достатъчно ясна
стратегия, нито ефективни критерии, приоритети и процедури за насочване на подкрепата.

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от
Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на eca.europa.eu.
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„Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси е една от основните
мерки, предприети след икономическата криза за насърчаване на инвестициите в ЕС, но
той е изправен пред някои проблеми, свързани със стратегията и изпълнението“, заяви
Анеми Туртелбоом, членът на ЕСП, който отговаря за одита. „Новият консултантски
център InvestEU, предложен за програмния период 2021—2027 г., следва да насочи
ресурсите към по-ясно определени и конкретни нужди, да осигури по-добро достигане на
дейностите си до потребителите и да осигури подходящ мониторинг“.

Одиторите разгледаха и напредъка в сътрудничеството с партньорите на местно равнище —
ключов фактор, който позволява на Центъра да се насочи към конкретни консултантски нужди
в различните държави членки. Сключването на споразумения с местни партниращи
институции е протекло бавно, поради правната сложност и разликите във възможностите за
сътрудничество на местно ниво. Поради това се е получил неравномерен географски обхват
както при търсенето, така и при предлагането на услугите на Центъра.
В доклада са отправени редица препоръки за дейността на Центъра до края на неговия период
на действие, както и за прехода към новата инициатива InvestEU. По-специално се
препоръчва:
•
•

•
•

по-нататъшно доразвиване на сътрудничеството с националните насърчителни банки
или институции, за да се подобри достъпът до подкрепа от Центъра на местно
равнище;
определяне на приоритети и специфични критерии за оценка на стойността на
консултантската подкрепа, включително на допълняемостта (т.е. предлагане на услуги,
които не се предоставят от други програми на ЕС), вида подкрепа, потенциалното
въздействие върху инвестициите, както и секторите и географските области;
подобряване на процедурите за проверка с цел оценка на стойността на
потенциалните задачи, за да може да се извлече максимална полза от приноса на
Центъра; и
надграждане на опита, придобит през периода 2015—2020 г., за да се оценят нуждите
и необходимостта от InvestEU и да се разработи подходяща рамка за мониторинг на
изпълнението, която да обхваща разходите и ползите от предоставянето на
консултантски услуги.

Бележки към редакторите
Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси е третият по величина
източник на техническа помощ от ЕС, предоставена под формата на консултантски услуги, след
програмата „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони“ (JASPERS)
и Европейската програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище
(ELENA). Бюджетът на ЕС покрива 75 % от годишния бюджет на Центъра до максимум 20 млн.
евро, като ЕИБ покрива останалите 25 % до 6,6 млн. евро. Публикуваният доклад представя
одитните констатации и заключения относно дейността на Центъра от неговото създаване
през 2015 г. до декември 2018 г.
По тази тема ЕСП публикува Специален доклад „Европейски фонд за стратегически
инвестиции —необходими са действия за постигане на пълен успех“ през 2019 г. и Специален
доклад „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) — време
е за по-добро насочване“ през 2018 г.
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Специален доклад № 12/2020 „Европейски консултантски център по инвестиционни
въпроси — създаден да стимулира инвестициите в ЕС, но все още с ограничено
въздействие“ е публикуван на уебсайта на ЕСП на 23 официални езика на ЕС.
Лице за контакт с пресата за този доклад
Claudia Spiti — claudia.spiti@eca.europa.eu — Tел.: (+352) 4398 45547 / Mоб. тел.: (+352)
691 553547

Предприети от ЕСП мерки в отговор на пандемията от COVID-19
Европейската сметна палата (ЕСП) предприе необходимите стъпки, за да може да продължи да работи
ефективно в областта на публичния одит в ЕС и да изготвя одитни доклади, становища и прегледи в срок
по време на пандемията от COVID-19, доколкото това е възможно в сегашните трудни времена.
Същевременно ЕСП изразява своята благодарност към всички, които работят за спасяването на животи
и се борят с пандемията в Люксембург, Европейския съюз и по целия свят. Продължаваме ангажимента си
да следваме политиката на правителството на Люксембург за опазване на общественото здраве.
Стремим се да ограничим негативното въздействие на кризата върху нашите служители и предприехме
предпазни мерки, за да сведем до минимум риска за тях и техните семейства.
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