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Evropské centrum pro investiční poradenství: dle 
auditorů ještě nedosáhlo svého plného 
potenciálu při posilování investic 
Evropské centrum pro investiční poradenství bylo založeno v roce 2015 v rámci investičního plánu 
pro Evropu. Nabízí technickou pomoc předkladatelům projektů v EU. Podle nové zprávy 
Evropského účetního dvora jsou příjemci s poradenskými službami centra spokojeni. Centrum 
však ještě nedosáhlo svého plného potenciálu při posilování investic v EU, a to hlavně kvůli 
nedostatečně jasné strategii pro zacílení podpory tam, kde by mohla přinést největší hodnotu.  

Evropské centrum pro investiční poradenství funguje jako partnerství mezi Komisí a Evropskou 
investiční bankou a spolupracuje s národními podpůrnými bankami či institucemi (NPBI) a Evropskou 
bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD).  

V letech 2015 až 2018 centrum obdrželo 1 091 žádostí o podporu, což je v průměru méně než jedna 
žádost za den. Tyto žádosti přicházely buď přímo od předkladatelů projektů, kteří je podávali přes 
internetové stránky centra, nebo od jiných institucí (od jiných útvarů EIB, od EBRD, NPBI a Komise). 
Pouze 285 (26 %) těchto žádostí vedlo k přidělení zdrojů centra nebo k poskytnutí jeho 
poradenských služeb příjemcům z veřejného i soukromého sektoru (tedy k tzv. zakázce). V důsledku 
toho centrum během prvních tří a půl let svého fungování vyčerpalo jen něco přes čtvrtinu 
finančních prostředků, které jsou pro něj v rozpočtu EU k dispozici. Auditoři proto dospěli k závěru, 
že ačkoli příjemci vyjadřovali s poskytnutými službami spokojenost, centrum nemělo dostatek 
zakázek na to, aby mohlo mít na podporu investic do projektů EU významnější dopad. Zjistili rovněž, 
že centrum nemá pro zacílení podpory dostatečně jasnou strategii ani účinná kritéria, priority a 
postupy.  

„Evropské centrum pro investiční poradenství bylo jedním z hlavních opatření, která byla po 
hospodářské krizi přijata na podporu investic v EU. Potýkalo se ale s určitými problémy v oblasti 
strategie a provádění,“ uvedla členka Evropského účetního dvora odpovědná za audit 
Annemie Turtelboomová. „Nové Poradenské centrum InvestEU, které je navrhováno na programové 
období 2021–2027, by mělo soustředit své zdroje na jasně zacílené a definované potřeby, zvětšit 
dosah svých činností a zajistit vhodné monitorování“.  
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Auditoři zároveň prověřovali, jakého pokroku se dosáhlo u spolupráce s partnery na místní úrovni, 
což je klíčový faktor pro to, aby centrum mohlo v různých členských státech řešit specifické 
poradenské potřeby. Uzavírání dohod s místními partnerskými institucemi probíhalo pomalu. 
Důvodem byla právní složitost i různá míra schopnosti spolupracovat na straně lokálních partnerů. 
To vedlo k nerovnoměrnému zeměpisnému pokrytí jak u poptávky po službách centra, tak u jejich 
poskytování. 

Zpráva obsahuje řadu doporučení pro zbývající prováděcí období centra a pro přechod k nové 
iniciativě InvestEU. Ve zprávě se zejména doporučuje: 

• dále rozvíjet spolupráci s národními podpůrnými bankami či institucemi s cílem zlepšit 
místní přístup ke službám centra; 

• stanovit priority a specifická kritéria pro posouzení hodnoty poradenské podpory, včetně 
doplňkovosti (tj. aby se poskytovaly takové služby, které nejsou k dispozici už v rámci jiných 
programů EU), typu podpory, možného dopadu na investice a odvětví a zeměpisných oblastí; 

• posílit screeningové postupy pro posuzování hodnoty potenciálních zakázek s cílem 
maximalizovat příspěvek centra; 

• na základě zkušeností získaných v období 2015–2020 posoudit potřeby služeb 
Poradenského centra InvestEU a poptávku po nich a vyvinout vhodný rámec pro 
monitorování nákladů a přínosů poskytování poradenských služeb.  

Poznámky pro redaktory  

Evropské centrum pro investiční poradenství je třetím největším zdrojem technické pomoci EU, 
která má u něj podobu poradenských služeb. Dvěma největšími zdroji technické pomoci jsou 
společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS) a evropská energetická 
pomoc na místní úrovni (ELENA). Rozpočet EU pokrývá 75 % ročního rozpočtu centra ve výši až 
20 milionů EUR, EIB hradí zbývajících 25 % až do výše 6,6 milionu EUR. V této zprávě předkládáme 
zjištění týkající se činnosti centra od doby, kdy v roce 2015 zahájilo činnost, až do prosince 2018. 

Ze stejné oblasti auditoři zveřejnili v roce 2019 zvláštní zprávu Evropský fond pro strategické 
investice: pro zajištění skutečného úspěchu jsou nutná další opatření a v roce 2018 zvláštní zprávu 
Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS) – čas na lepší zacílení.  

Zvláštní zpráva č. 20/2020 „Evropské centrum pro investiční poradenství — centrum bylo ustaveno 
k posílení investic v EU, jeho dopad však zůstává omezený“ je k dispozici na internetové stránce EÚD 
ve 23 jazycích EU.  

 
Tiskový kontakt pro tuto zprávu 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45547 / M: (+352) 691 553547 
 

 

 
Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 

Evropský účetní dvůr (EÚD) podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu pandemie COVID-19 
efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a 
přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné. Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří 
svou prací zachraňují životy a bojují proti pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně 
podporovat politiku lucemburské vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů 

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=44532
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
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současné zdravotní krize na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali možné riziko 
pro zaměstnance i jejich rodiny. 

 


