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Európai Számvevőszék: Az Európai Beruházási
Tanácsadó Platform többre lenne képes a
beruházások élénkítése terén
Az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot az Európai Beruházási Terv részeként hozták létre
2015-ben, hogy technikai segítséget nyújtson az uniós projektgazdáknak. Az Európai
Számvevőszék új jelentése szerint a kedvezményezettek elégedettek a Platform tanácsadási
szolgáltatásaival. A Platform azonban még többre is képes lenne az uniós beruházások élénkítése
terén, de nem rendelkezik kellőképpen egyértelmű stratégiával ahhoz, hogy célzottan oda juttassa
a támogatást, ahol az a legnagyobb hozzáadott értéket generálhatná.
Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform a Bizottság és az Európai Beruházási Bank közötti
partnerség formájában működik, a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézetekkel, valamint az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) együttműködésben.
2015 és 2018 között a Platform 1091 támogatási megkeresést kapott, ami átlagosan kevesebb mint
napi egy megkeresést jelent. Ezek részben közvetlenül a projektgazdáktól a Platform weboldalán
keresztül, részben pedig más intézményi forrásokból (az EBB más szolgálataitól, az EBRD-től, a
nemzeti fejlesztési bankoktól és intézetektől, valamint a Bizottságtól) érkeztek be. Mindössze 285
megkeresés (26%) eredményezett – a Platform erőforrásainak előirányzásával járó – megbízást,
illetve köz- vagy magánszektorbeli kedvezményezetteknek nyújtott tanácsadást. Így működésének
első három és fél évében a Platform csak alig több mint negyedét használta fel az uniós
költségvetésből rendelkezésére álló finanszírozásnak. A számvevők ezért arra a következtetésre
jutottak, hogy bár a kedvezményezettek elégedettek voltak a nyújtott szolgáltatással, nem született
elég megbízás ahhoz, hogy a Platform jelentős hatást gyakorolhasson az uniós projektekbe való
beruházások élénkítése terén. A számvevők szerint továbbá a Platform nem rendelkezett
kellőképpen egyértelmű stratégiával – illetve eredményes kritériumokkal, prioritásokkal és
eljárásokkal – a támogatás megfelelő célirányosításához.
„Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform egyike volt azoknak a főbb intézkedéseknek, amelyeket
az uniós beruházások élénkítésének céljával hoztak létre a gazdasági válság után, működését
azonban stratégiai és végrehajtási problémák gyengítik – nyilatkozta Annemie Turtelboom, a
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A 2021–2027-es programozási időszakra javasolt új
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján: www.eca.europa.eu.
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InvestEU Tanácsadó Platformnak jobban kell ügyelnie rá, hogy egyértelműen megcélzott és
meghatározott szükségletekre összpontosítsa forrásait, elérhetőbbé tegye tevékenységeit és
gondoskodjon a megfelelő nyomon követésről.”
A számvevők a helyi szintű partnerekkel folytatott együttműködést is megvizsgálták, az ugyanis
kulcsfontosságú tényező abban, hogy a Platform kielégíthesse a különböző tagállamok eltérő
tanácsadási igényeit. A helyi partnerintézményekkel a jogi háttér összetettsége, valamint a változó
együttműködési kapacitás miatt csak lassan jöttek létre a megállapodások. Emiatt mind a Platform
szolgáltatásai iránti igények, mind pedig azok kielégítése tekintetében heterogén földrajzi
lefedettség alakult ki.
A jelentésben a Számvevőszék ajánlásokat tesz a Platform fennmaradó megbízatási ideje és az új
InvestEU kezdeményezésre való átmenet kapcsán. Konkrétan a következőket javasolja:
•
•

•
•

a Platform által nyújtott támogatáshoz való helyi szintű hozzáférés javítása érdekében
fokozni kell a nemzeti fejlesztési bankokkal és intézetekkel való együttműködést;
meg kell határozni a tanácsadási támogatás értékének megállapítására irányuló
prioritásokat és sajátos kritériumokat, beleértve az addicionalitást (vagyis hogy ne kínáljon
olyan szolgáltatást, amely más uniós programok keretében már elérhető), a támogatás
típusát, a beruházásokra gyakorolt potenciális hatást, valamint az ágazatokat és földrajzi
területeket;
a Platform minél eredményesebb működése érdekében fejleszteni kell a potenciális
megbízások értékének felmérésére szolgáló szűrési eljárásokat;
a 2015–2020-as időszak során szerzett tapasztalatok alapján fel kell mérni az InvestEU iránti
igényt és keresletet, valamint ki kell dolgozni egy olyan megfelelő monitoring- és
teljesítményértékelési keretrendszert, amely a tanácsadási szolgáltatások költségeire és
hasznaira egyaránt kiterjed.

A szerkesztők figyelmébe
Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform az Európai Régiók Beruházásait Támogató Közös Program
(JASPERS) és az Európai Helyi Energiahatékonysági Támogatás (ELENA) után a harmadik
legjelentősebb olyan uniós technikai segítségnyújtási forrás, amely tanácsadási szolgáltatásokat
biztosít. Az uniós költségvetés a Platform éves költségvetésének 75%-át (legfeljebb 20 millió euró)
fedezi, a fennmaradó 25%-ot (legfeljebb 6,6 millió euró) pedig az EBB finanszírozza. A ma közzétett
jelentés megállapításai a Platform által annak alapítása (2015) és 2018 decembere között végzett
tevékenységekre vonatkoznak.
A Számvevőszék hasonló témakörben 2019-ben „Az Európai Stratégiai Beruházási Alap: még tenni
kell az ESBA teljes sikeréért”, 2018-ban pedig „Az európai régiók beruházásait támogató közös
program (JASPERS) – ideje javítani a célzottságot” címmel tett közzé további jelentéseket.
„Az Európai Beruházási Tanácsadó Platform: az uniós beruházások élénkítésére létrehozott platform
hatása egyelőre elenyésző” című, 12/2020. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a
Számvevőszék honlapján.
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – T: (+352) 4398 45 547 / M: (+352) 691 553547
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Az Európai Számvevőszék COVID-19 járvány kapcsán tett intézkedései
Az Európai Számvevőszék megtette a szükséges lépéseket, hogy amennyire e nehéz időkben lehetséges, a COVID-19
járvány alatt is eredményesen elláthassuk uniós közpénzellenőrzési feladatainkat, és időszerű ellenőrzési jelentéseket,
véleményeket és áttekintéseket készíthessünk. Hálával tartozunk azoknak, akik most Luxemburgban, az Európai
Unióban és világszerte életeket mentenek és küzdenek a világjárvány ellen. Továbbra is elkötelezetten támogatjuk a
luxemburgi kormány közegészség-védelmi politikáját. Igyekszünk enyhíteni a jelenlegi egészségügyi válság
munkatársainkra gyakorolt hatását, és óvintézkedéseket tettünk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az őket és
családjukat érintő kockázatokat.
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