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Euroopa investeerimisnõustamise keskus: 
audiitorite sõnul ei ole keskus oma 
investeeringuid hoogustavat potentsiaali veel 
täielikult ära kasutanud 
Euroopa investeerimisnõustamise keskus loodi 2015. aastal osana Euroopa investeerimiskavast ja 
pakub ELi projektide elluviijatele tehnilist abi. Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on 
toetusesaajad keskuse nõustamisteenustega rahul. Samas ei ole keskus veel saavutanud oma täit 
potentsiaali investeeringute hoogustamiseks ELis – peamiselt seetõttu, et puudub piisavalt selge 
strateegia toetuse suunamiseks sinna, kus see võiks anda kõige rohkem lisaväärtust.  

Euroopa investeerimisnõustamise keskus tegutseb komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga 
partnerlusena ning teeb koostööd riiklike tugipankade ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupangaga (EBRD).  

Ajavahemikul 2015 kuni 2018 esitati keskusele 1091 toetustaotlust, st keskmiselt vähem kui üks 
taotlus päevas. Neid esitasid nii projektiarendajad (läbi keskuse veebisaidi) kui ka muud 
organisatsioonid (EIP talitused, EBRD, riiklikud tugipangad ja Euroopa Komisjon). Keskuse 
ressursside eraldamisega, st avaliku ja erasektori toetusesaajate nõustamisega päädis neist 
toetustaotlustest vaid 285 (26%). Sellest tulenevalt kasutas keskus oma esimese kolme ja poole 
tegevusaasta jooksul üksnes veidi enam kui veerandi talle ELi eelarvest eraldatud vahenditest. 
Seetõttu jõudsid audiitorid järeldusele, et kuigi toetusesaajad olid saadud teenustega rahul, oli 
nõustamisülesandeid liiga vähe, et aidata ELi projektidesse tehtavaid investeeringuid 
märkimisväärselt suurendada. Lisaks puudusid keskusel toetuse suunamiseks nii piisavalt selge 
strateegia kui ka tõhusad kriteeriumid, prioriteedid ja menetlused.  

„Euroopa investeerimisnõustamise keskus oli üks peamisi majanduskriisi järel võetud meetmeid 
investeeringute suurendamiseks ELis, kuid tal oli mõningaid strateegia ja rakendamisega seotud 
probleeme,“ ütles auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Annemie Turtelboom. 
„Programmiperioodiks 2021–2027 välja pakutud uus InvestEU nõustamiskeskus peaks suunama 
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ressursid selgelt keskendatud ja määratletud vajadustele, parandama oma tegevuse ulatust ja 
tagama asjakohase järelevalve.“  

 

Audiitorid uurisid ka koostöö edenemist kohaliku tasandi partneritega, kuna see on keskse 
tähtsusega tegur, et võimaldada keskusel täita liikmesriikides konkreetseid nõustamisvajadusi. 
Õigusliku keerukuse ja kohalike partnerorganisatsioonide erineva koostöösuutlikkuse tõttu toimus 
lepingute sõlmimine aeglaselt. Seetõttu jagunes nii nõudlus keskuse teenuste järele kui ka nende 
osutamine geograafiliselt ebaühtlaselt. 

Aruanne sisaldab mitut soovitust keskuse järelejäänud tegevusajaks ja uuele InvestEU algatusele 
üleminekuks. Eelkõige soovitatakse 

• arendada edasi koostööd riiklike tugipankadega, et parandada kohapealset juurdepääsu 
keskuse teenustele; 

• määratleda nõustamistoetuse prioriteedid ja konkreetsed kriteeriumid selle väärtuse 
hindamiseks, mis hõlmaksid muu hulgas täiendavust (st neid teenuseid ei osutata juba teiste 
ELi programmide toel), toetuse liiki, potentsiaalset mõju investeeringutele, sektoreid ja 
geograafilisi piirkondi; 

• parandada sõelumismenetlusi potentsiaalsete nõustamisülesannete väärtuse hindamiseks, 
et maksimeerida keskuse panus; 

• kasutada ajavahemikus 2015–2020 saadud kogemusi, et hinnata vajadusi ja nõudlust 
InvestEU nõustamiskeskuse järele, ning töötada välja asjakohane tulemuslikkuse 
seireraamistik, mis hõlmaks nõustamisteenuste osutamise kulusid ja neist saadavat kasu.  

Toimetajatele  

Euroopa investeerimisnõustamise keskus on suuruselt kolmas ELi tehnilise abi allikas, mille kaudu 
osutatakse nõustamisteenuseid; kaks kõige suuremat on ühisabi Euroopa piirkondade projektide 
toetamiseks (JASPERS) ja Euroopa kohaliku energiaabi fond (ELENA). ELi eelarvest kaetakse 75% 
keskuse aastaeelarvest (kuni 20 miljonit eurot) ning EIP katab ülejäänud 25% (kuni 6,6 miljonit 
eurot). Täna avaldatud aruandes esitatakse leiud keskuse tegevuse kohta alates selle käivitamisest 
2015. aastal kuni detsembrini 2018. 

Sarnastel teemadel avaldasid audiitorid 2019. aastal eriaruande „Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond: täieliku edu tagamiseks on vaja meetmeid“ ning 2018. aastal eriaruande 
„Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb hakata paremini 
suunama“.  

Eriaruanne nr 12/2020: „Euroopa investeerimisnõustamise keskus – kuigi keskus loodi 
investeeringute suurendamiseks ELis, on selle mõju seni väike“ on kättesaadav kontrollikoja 
veebisaidil ELi 23 keeles.  

 

Aruande pressikontakt 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel (+352) 4398 455 47 / Mobiil (+352) 691 553 547 
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Kontrollikoja meetmed seoses COVID-19 pandeemiaga 

Kontrollikoda on astunud vajalikke samme, et jätkata COVID-19 pandeemia ajal tõhusa avaliku audititeenuse osutamist 
ELis ning õigeaegsete auditiaruannete, arvamuste ja ülevaadete avaldamist, niivõrd kui see on praegustes keerulistes 
tingimustes võimalik. Ühtlasi avaldame tänu kõigile neile, kes päästavad elusid ja võitlevad pandeemiaga nii 
Luksemburgis, ELis kui kogu maailmas. Toetame ka Luksemburgi valitsuse poliitikat rahvatervise kaitsmisel. Me 
leevendame praeguse tervishoiukriisi mõju oma töötajatele ning oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et viia töötajatele 
ja nende perekondadele avalduv oht miinimumini. 

 


