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Pranešimas spaudai

Liuksemburgas, 2020 m. gegužės 12 d.

Europos investavimo konsultacijų centras: visas
investicijų skatinimo potencialas išryškės tik
ateityje, teigia auditoriai
2015 m. pradėjęs veikti kaip Investicijų plano Europai dalis, Europos investavimo konsultacijų
centras teikia techninę paramą ES projektų vystytojams. Remiantis nauja Europos Audito Rūmų
ataskaita, paramos gavėjai yra patenkinti Centro konsultavimo paslaugomis. Vis dėlto, jis dar
nepasiekė viso investicijų skatinimo Europos Sąjungoje potencialo, visų pirma dėl nepakankamai
aiškios strategijos, pagal kurią parama būtų tikslingai paskirstoma ten, kur ji gali sukurti didžiausią
vertę.
Europos investavimo konsultacijų centras veikia kaip Komisijos ir Europos investicijų banko
partnerystė ir bendradarbiauja su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis
(NSFBĮ) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB).
2015–2018 m. centras gavo 1091 prašymą dėl paramos – vidutiniškai mažiau nei vieną prašymą per
dieną. Jie buvo tiesiogiai gauti iš projektų vystytojų per Centro interneto svetainę arba iš tarptautinių
šaltinių (kitų EIB tarnybų, ERPB, NSFBĮ ir Komisijos). Tik pagal 285 (26 %) šiuos prašymus Centras
skyrė išteklių (vykdė „pavedimus“) ar konsultavo viešojo ir privačiojo sektoriaus paramos gavėjams.
Dėl to per pirmuosius trejus su puse veiklos metų Centras panaudojo tik šiek tiek daugiau kaip
ketvirtadalį iš ES biudžeto skirto finansavimo. Todėl auditoriai padarė išvadą, kad nepaisant to, kad
paramos gavėjai buvo patenkinti suteiktomis paslaugomis, pavedimų skaičius nebuvo pakankamas,
kad turėtų reikšmingą poveikį skatinant investicijas ES projektuose. Be to, jie nustatė, kad Centras
neturėjo pakankamai aiškios strategijos – o taip pat veiksmingų kriterijų, prioritetų ir procedūrų –
kad parama būtų teikiama tikslingai.
„Europos investavimo konsultacijų centras buvo viena iš pagrindinių priemonių, kurią pradėta
naudoti po ekonomikos krizės siekiant paskatinti investicijas Europos Sąjungoje, tačiau buvo
susidurta su strategijos ir įgyvendinimo problemomis, – teigė už auditą atsakinga Europos Audito
Rūmų narė Annemie Turtelboom. – Naujasis „InvestEU“ konsultavimo centras, kurį pasiūlyta įsteigti
2021–2027 m., turėtų daugiausia išteklių skirti aiškiais tikslais pagrįstiems ir apibrėžtiems
poreikiams, pagerinti savo veiksmų sklaidą ir užtikrinti tinkamą stebėjimą.“

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos pagrindines mintis. Visa ataskaita pateikta
eca.europa.eu.
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Auditoriai taip pat išnagrinėjo bendradarbiavimo su partneriais pažangą vietos lygmeniu – pagrindinį
veiksnį, kuris Centrui leidžia tenkinti konkrečius konsultavimo poreikius skirtingose valstybėse
narėse. Susitarimai su vietos partneriais davė rezultatų labai pamažu dėl teisinio sudėtingumo ir
nevienodų vietos bendradarbiavimo pajėgumų. Tai lėmė nevienodą Centro paslaugų paklausos ir
teikimo geografinę aprėptį.
Ataskaitoje pateikiama keletas rekomendacijų likusiu Centro veiklos laikotarpiu ir kai bus pereinama
prie naujos „InvestEU“ iniciatyvos. Visų pirma joje rekomenduojama:
•
•

•
•

toliau plėtoti bendradarbiavimą su NSFBĮ, siekiant pagerinti vietos galimybes pasinaudoti
Centro paslaugomis;
nustatyti konsultavimo paramos naudingumo įvertinimo prioritetus ir konkrečius kriterijus,
įskaitant papildomumą (t. y. teikimą paslaugų, kurių dar negalima gauti pagal kitas ES
programas), paramos rūšį, galimą poveikį investicijoms bei sektorius ir geografinius
regionus;
Pagerinti peržiūros procedūras, skirtas potencialių pavedimų naudai nustatyti, siekiant kuo
labiau padidinti Centro indėlį;
pasinaudoti 2015–2020 m. laikotarpiu įgyta patirtimi, siekiant įvertinti „InvestEU“ paslaugų
poreikius ir paklausą ir parengti tinkamą veiksmingumo stebėjimo sistemą, apimančią
konsultavimo paslaugų teikimo sąnaudas ir naudą.

Pastabos leidėjams
Europos investavimo konsultacijų centras yra trečias pagal dydį ES techninės pagalbos teikiant
konsultavimo paslaugas šaltinis; du didžiausi šaltiniai yra Bendra parama Europos regionų
projektams (JASPERS) ir Europos pagalba vietos energetikai (ELENA). Iš ES biudžeto finansuojama
75 % Centro metinio biudžeto iki 20 milijonų eurų sumos, o EIB padengia likusius 25 % iki 6,6 milijono
eurų. Šioje ataskaitoje pateikiamos mūsų išvados dėl Centro veiklos nuo jo veiklos pradžios 2015 m.
iki 2018 m. gruodžio mėn.
Panašia tema auditoriai yra paskelbę Specialiąją ataskaitą „Europos strateginių investicijų fondas:
kad ESIF būtų visiškai sėkmingas, būtina imtis veiksmų“ 2019 m. ir Specialiąją ataskaitą „Bendra
parama Europos regionų projektams (JASPERS) – laikas paramą teikti tikslingiau“ 2018 m.
Specialioji ataskaita Nr. 12/2020 „Europos investavimo konsultacijų centras: investicijoms Europos
Sąjungoje skatinti įsteigto Centro poveikis tebėra ribotas“ paskelbta Audito Rūmų interneto
svetainėje 23 ES kalbomis.
Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos
Claudia Spiti, claudia.spiti@eca.europa.eu, tel. (+352) 4398 45 547, mob. tel. +352 691 553 547

Audito Rūmų priemonės, taikomos reaguojant į COVID-19 pandemiją
Europos Audito Rūmai ėmėsi reikiamų veiksmų, kad COVID-19 pandemijos metu Europos Sąjungoje galėtų toliau
veiksmingai vykdyti viešojo audito funkciją ir laiku parengti audito ataskaitas, nuomones ir apžvalgas, kiek tai įmanoma
šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tuo pat metu dėkojame visiems, kas gelbsti gyvybes ir kovoja su pandemija Liuksemburge,
Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje. Ir toliau laikysimės įsipareigojimo remti Liuksemburgo vyriausybės politiką
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visuomenės sveikatos apsaugos srityje. Švelnindami dabartinės sveikatos krizės poveikį mūsų darbuotojams, ėmėmės
atsargumo priemonių, kad kuo labiau sumažintume jiems ir jų šeimoms kylančią riziką.

3

