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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 12 maja 2020 r. 

Zdaniem kontrolerów Europejskie Centrum 
Doradztwa Inwestycyjnego nie wykorzystuje 
jeszcze w pełni swojego potencjału w zakresie 
pobudzania inwestycji 
Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego zostało ustanowione w 2015 r. jako część planu 
inwestycyjnego dla Europy z myślą o zapewnianiu wsparcia technicznego dla promotorów 
projektów unijnych. Jak wynika z nowo opublikowanego sprawozdania Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, beneficjenci są zadowoleni z usług doradczych świadczonych przez Centrum. 
Niemniej jak dotąd Centrum nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału w zakresie pobudzania 
inwestycji w UE, co wynika przede wszystkim z braku wystarczająco jasnej strategii pozwalającej 
na ukierunkowanie wsparcia na te obszary, w których mogłoby ono przynieść największą wartość 
dodaną.  

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, mające formę partnerstwa między Komisją 
i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, działa we współpracy z krajowymi bankami i instytucjami 
prorozwojowymi oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).  

W latach 2015–2018 do Centrum napłynęło 1 091 wniosków o wsparcie, czyli średnio mniej niż 
jeden wniosek dziennie. Zostały one złożone za pośrednictwem strony internetowej Centrum 
bezpośrednio przez promotorów projektów lub z wykorzystaniem innych kanałów instytucjonalnych 
(przez inne służby EBI, EBOR, krajowe banki i instytucje prorozwojowe oraz Komisję). Jedynie 
w przypadku 285 (26%) z tych wniosków Centrum przydzieliło swoje własne zasoby (podjęło 
„zadanie doradcze”) lub zapewniło doradztwo beneficjentom z sektora publicznego i prywatnego. 
W rezultacie w ciągu pierwszych trzech i pół roku funkcjonowania wykorzystało ono zaledwie nieco 
ponad jedną czwartą środków dostępnych z budżetu UE. Na tej podstawie kontrolerzy orzekli, że 
choć beneficjenci byli zadowoleni z wyświadczonych im usług, Centrum zrealizowało zbyt małą 
liczbę zadań doradczych, by można uznać, że wywarło znaczny wpływ na zwiększenie inwestycji 
w ramach projektów unijnych. Ponadto stwierdzili, że nie miało ono wystarczająco jasnej strategii – 
ani skutecznych kryteriów, priorytetów i procedur – by odpowiednio ukierunkować wsparcie.  
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– Utworzenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego było jednym z głównych działań 
w następstwie kryzysu gospodarczego podjętych z myślą o pobudzaniu inwestycji w UE. 
Zaobserwowano jednak pewne problemy, jeśli chodzi o strategię Centrum oraz realizację 
powierzonych mu zadań – powiedziała Annemie Turtelboom, członkini Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – Nowe Centrum Doradztwa InvestEU 
zaproponowane na okres programowania 2021–2027 powinno ukierunkować swoje zasoby na 
zaspokojenie jasno określonych potrzeb, a także zwiększyć zasięg działalności i zapewnić 
odpowiednie monitorowanie.  

Kontrolerzy przeanalizowali ponadto postępy w rozwijaniu współpracy z podmiotami partnerskimi 
na poziomie lokalnym. Współpraca ta odgrywa bowiem kluczową rolę jako instrument 
umożliwiający Centrum zaspokojenie specyficznych potrzeb w zakresie doradztwa w różnych 
państwach członkowskich. Zawieranie porozumień z lokalnymi instytucjami partnerskimi 
postępowało powoli, co wynikało ze złożoności prawnej oraz z różnego stopnia zdolności do 
współpracy na poziomie lokalnym. Przełożyło się to na nierównomierny rozkład geograficzny, 
zarówno jeśli chodzi o zapotrzebowanie na usługi zapewniane przez Centrum, jak i o faktyczne 
świadczenie tych usług. 

W sprawozdaniu przedstawiono szereg zaleceń, które odnoszą się do pozostałego okresu 
działalności Centrum, jak również do uruchomienia nowej inicjatywy InvestEU. Trybunał zaleca 
w szczególności, by: 

• w dalszym ciągu rozwijać współpracę z krajowymi bankami i instytucjami prorozwojowymi, 
aby umożliwić lepszy dostęp na szczeblu lokalnym do usług świadczonych przez Centrum; 

• określić priorytety i szczegółowe kryteria umożliwiające ocenę wartości wsparcia 
doradczego, w tym dodatkowości (polegającej na zapewnianiu usług, które nie są już 
dostępne w ramach innych programów UE), rodzaju wsparcia, potencjalnego wpływu na 
inwestycje oraz sektorów i zasięgu geograficznego; 

• udoskonalić procedury weryfikacyjne umożliwiające ocenę wartości potencjalnych zadań 
doradczych, tak aby zmaksymalizować wkład Centrum; 

• opierając się na doświadczeniach zdobytych w latach 2015–2020, przeanalizować potrzeby 
i zapotrzebowanie na usługi Centrum Doradztwa InvestEU, a także opracować odpowiednie 
ramy monitorowania osiągniętych wyników, które będą obejmować koszty i korzyści 
wynikające ze świadczenia usług doradczych.  

Informacje dla redaktorów  

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego jest trzecim pod względem wielkości źródłem 
unijnej pomocy technicznej udzielanej w formie usług doradczych. Największe wsparcie tego rodzaju 
dostępne jest w ramach wspólnej inicjatywy wsparcia projektów w regionach europejskich 
(JASPERS) i europejskiego wsparcia energetyki na poziomie lokalnym (ELENA). Z budżetu UE 
pokrywane jest 75% budżetu rocznego Centrum do wysokości 20 mln euro, EBI pokrywa natomiast 
pozostałe 25% do kwoty 6,6 mln euro. W opublikowanym dziś sprawozdaniu przedstawiono 
ustalenia Trybunału dotyczące działalności Centrum od jego uruchomienia w 2015 r. do grudnia 
2018 r. 

W 2019 r. Trybunał opublikował sprawozdanie specjalne na podobny temat pt. „Europejski Fundusz 
na rzecz Inwestycji Strategicznych –konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen 
sukces”, a w 2018 r. – sprawozdanie specjalne pt. „Wspólna inicjatywa wsparcia projektów 
w regionach europejskich (JASPERS) – czas na lepsze ukierunkowanie działania”.  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=49051
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44532
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=44532
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Sprawozdanie specjalne nr 12/2020 pt. „Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego – 
inicjatywa podjęta w celu pobudzania inwestycji w UE, która ma ograniczone skutki” jest dostępne 
na stronie internetowej Trybunału w 23 językach UE.  

 
Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem 

Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 4398 45547 / tel. kom.: (+352) 691 553547 
 

 

 
Kroki podjęte przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w obliczu pandemii COVID-19 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 Europejski Trybunał Obrachunkowy podjął niezbędne kroki, by w dalszym 
ciągu skutecznie sprawować funkcje kontroli publicznej w UE oraz terminowo opracowywać sprawozdania 
z kontroli, opinie i przeglądy – w zakresie, w jakim jest to możliwe w obecnych okolicznościach. Trybunał pragnie 
jednocześnie podziękować pracownikom służb, które ratują życie i są zaangażowane w walkę z pandemią 
w Luksemburgu, w UE, jak i na całym świecie. Trybunał wspiera politykę rządu Luksemburga w zakresie ochrony 
zdrowia publicznego. Dąży także do uchronienia swojego personelu przed skutkami obecnego kryzysu zdrowotnego 
i przedsięwziął środki zapobiegawcze, tak aby ograniczyć ryzyko, na które narażeni są jego pracownicy i ich rodziny. 
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