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Europski savjetodavni centar za ulaganja: još nije
u cijelosti ostvario svoj potencijal za poticanje
ulaganja, poručuju revizori
Europski savjetodavni centar za ulaganja (Centar), osnovan 2015. kao dio Plana ulaganja za
Europu, pruža tehničku potporu nositeljima projekata u EU-u. Korisnici Centra zadovoljni su
njegovim savjetodavnim uslugama, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda (Sud).
Međutim, Centar još nije u cijelosti ostvario svoj potencijal za poticanje ulaganja u EU-u, i to
ponajprije zbog nedovoljno jasne strategije za usmjeravanje potpore na područja u kojima bi se
njome moglo postići najveću dodanu vrijednost.
Centar djeluje kao partnerstvo između Komisije i Europske investicijske banke te surađuje s
nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).
Tijekom razdoblja 2015. – 2018. zaprimio je 1 091 zahtjev za potporu, tj. u prosjeku manje od jednog
zahtjeva dnevno. Zahtjevi su zaprimljeni izravno od nositelja projekata preko internetskih stranica
Centra ili iz drugih institucijskih izvora (ostali odjeli EIB-a, EBRD, nacionalne razvojne banke ili
institucije i Komisija). Od tih je zahtjeva tek njih 285 (26 %) dovelo do raspoređivanja resursa Centra
(u obliku „radnih zadataka”) ili do pružanja savjeta korisnicima iz javnog i privatnog sektora. Slijedom
toga, Centar je tijekom prvih triju i pol godina djelovanja iskoristio tek nešto više od četvrtine
financijskih sredstava dostupnih iz proračuna EU-a. Revizori su stoga zaključili da, iako su korisnici
izrazili zadovoljstvo uslugama koje su im pružene, nije bilo dovoljno radnih zadataka za ostvarivanje
znatnog učinka na poticanje ulaganja u projekte EU-a. Nadalje, utvrdili su da Centar nije imao ni
dovoljno jasnu strategiju ni djelotvorne kriterije, prioritete i postupke za usmjeravanje potpore.
„Europski savjetodavni centar za ulaganja bio je jedna od glavnih mjera poduzetih nakon
gospodarske krize s ciljem poticanja ulaganja u EU-u, no suočio se s određenim problemima u
pogledu strategije i provedbe”, izjavila je Annemie Turtelboom, članica Europskog revizorskog
suda zadužena za ovu reviziju. „Novi Savjetodavni centar InvestEU, koji se predlaže za programsko
razdoblje 2021. – 2027., trebao bi usmjeriti svoje resurse na jasno definirane i ciljane potrebe, bolje
informirati javnost o svojim aktivnostima i zajamčiti odgovarajuće praćenje.”

U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke tematskog izvješća Europskog revizorskog suda. Cjeloviti tekst izvješća dostupan je
na eca.europa.eu.
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Revizori su ispitali i napredak u pogledu suradnje Centra s partnerima na lokalnoj razini, što je jedan
od ključnih čimbenika kojima se Centru omogućuje da odgovori na posebne savjetodavne potrebe
u različitim državama članicama. Sporazumi s lokalnim partnerskim institucijama sporo su se
realizirali zbog pravne složenosti i različite razine kapaciteta za suradnju na lokalnoj razini. To je
dovelo do neujednačene geografske pokrivenosti i u pogledu potražnje za uslugama Centra i u
pogledu pružanja njegovih usluga.
U izvješću se iznosi niz preporuka koje se odnose na preostalo razdoblje djelovanja Centra, kao i na
prijelaz na novu inicijativu InvestEU. Ponajprije se preporučuje sljedeće:
•
•
•
•

dodatan razvoj suradnje s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama s ciljem
poboljšanja pristupa uslugama Centra na lokalnoj razini;
utvrđivanje prioriteta i posebnih kriterija za procjenjivanje vrijednosti savjetodavne
potpore, uključujući dodatnost (tj. pružanje usluga koje nisu već dostupne u okviru drugih
programa EU-a), vrstu potpore, mogući učinak na ulaganja, sektore i geografska područja;
unaprjeđenje postupaka provjere s pomoću kojih se procjenjuje vrijednost potencijalnih
radnih zadataka kako bi se maksimalno povećao doprinos Centra;
procjenu potreba i potražnje u pogledu inicijative InvestEU, i to na temelju iskustva stečenog
tijekom razdoblja 2015. – 2020., te osmišljavanje odgovarajućeg okvira za praćenje
uspješnosti koji obuhvaća troškove i koristi pružanja savjetodavnih usluga.

Napomene za urednike
Europski savjetodavni centar za ulaganja zauzima treće mjesto među najvećim izvorima tehničke
pomoći EU-a kojom se pružaju savjetodavne usluge, a ispred njega su Zajednička pomoć za potporu
projektima u europskim regijama (JASPERS) i Europski instrument za lokalnu energetsku podršku
(ELENA). Proračunom EU-a pokriveno je 75 % godišnjeg proračuna Centra, uz gornju granicu od
20 milijuna eura, dok EIB pokriva preostalih 25 %, odnosno do 6,6 milijuna eura. Sud u danas
objavljenom izvješću iznosi svoje nalaze o djelovanju Centra od njegova osnutka 2015. do
prosinca 2018.
U sličnom je kontekstu objavio tematsko izvješće „Europski fond za strateška ulaganja: za potpuni
uspjeh EFSU-a potrebno je uložiti dodatne napore” (2019.) te tematsko izvješće „Zajednička pomoć
za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS) – vrijeme je za bolje usmjeravanje” (2018.).
Tematsko izvješće br. 12/2020 „Europski savjetodavni centar za ulaganja: osnovan je s ciljem
poticanja ulaganja u EU-u, no njegov je učinak i dalje ograničen” dostupno je na internetskim
stranicama Suda na 23 jezika EU-a.
Kontakt za medije za ovo izvješće
Claudia Spiti - claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45 547 / M: +352 691 553 547

Mjere koje je Sud uveo u pogledu pandemije COVID-19
Europski revizorski sud (Sud) poduzeo je potrebne korake kako bi tijekom pandemije COVID-19 mogao nastaviti
djelotvorno djelovati kao javni revizor EU-a i na vrijeme objavljivati revizijska izvješća, mišljenja i preglede, u onoj mjeri
u kojoj je to u ovim teškim vremenima moguće. Sud istodobno izražava zahvalnost svima koji rade na spašavanju ljudskih
života i koji se bore protiv pandemije u Luksemburgu, EU-u i svijetu. Također bezrezervno podržava politiku koju
luksemburška vlada provodi radi zaštite javnog zdravlja. Sud radi na ublažavanju učinaka tekuće zdravstvene krize na
svoje djelatnike i poduzima mjere predostrožnosti kako bi rizik za njih i njihove obitelji sveo na najmanju moguću razinu.
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