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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 12. maijā 

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs: vēl nav 
pilnībā izmantots tā ieguldījumu veicināšanas 
potenciāls, atzīst revidenti 
Eiropas Investīciju konsultāciju centrs tika izveidots 2015. gadā, īstenojot Investīciju plānu Eiropai, 
un tas sniedz tehnisko palīdzību ES projektu virzītājiem. Jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā 
teikts, ka atbalsta saņēmēji ir apmierināti ar Centra konsultāciju pakalpojumiem. Tomēr tas vēl 
nav pilnībā īstenojis savu potenciālu ieguldījumu veicināšanai ES galvenokārt tāpēc, ka nav 
pietiekami skaidras stratēģijas, kā mērķtiecīgi novirzīt atbalstu jomām, kurās tas var nodrošināt 
lielāko pievienoto vērtību.  

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs darbojas kā partnerība starp Komisiju un Eiropas Investīciju 
banku un sadarbojas ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm (VAVBI) un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB).  

Laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam Centrs saņēma 1091 atbalsta pieprasījumu — vidēji mazāk 
nekā vienu pieprasījumu dienā. Tos iesniedza projektu virzītāji tieši Centra tīmekļa vietnē, kā arī citas 
iestādes (citas EIB nodaļas, ERAB, VAVBI un Komisija). Tikai attiecībā uz 285 (26 %) pieprasījumiem 
atbalsta saņēmējiem publiskajā un privātajā sektorā tika piešķirti Centra resursi vai sniegtas 
konsultācijas (izveidojot darbuzdevumu). Tā rezultātā pirmo trīs ar pusi darbības gadu laikā Centrs 
izlietoja tikai nedaudz vairāk par ceturtdaļu no tam pieejamā ES budžeta finansējuma. Līdz ar to 
revidenti secināja, ka neatkarīgi no tā, ka atbalsta saņēmēji bija apmierināti ar saņemtajiem 
pakalpojumiem, nebija pietiekami daudz darbuzdevumu, lai Centrs būtiski veicinātu ieguldījumus 
ES projektos. Turklāt revidenti konstatēja, ka Centrs nav noteicis nedz pietiekami skaidru stratēģiju, 
nedz efektīvus kritērijus, prioritātes un procedūras atbalsta mērķtiecīgai novirzīšanai.  

“Eiropas Investīciju konsultāciju centrs bija viens no galvenajiem pasākumiem, ko īstenoja, lai 
veicinātu ieguldījumus ES pēc ekonomikas krīzes, tomēr tas saskārās ar dažām stratēģiskām un 
īstenošanas problēmām,” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Annemie 
Turtelboom. “Jaunajam konsultāciju centram InvestEU, kas ierosināts 2021.–2027. gada plānošanas 
periodam, jākoncentrē resursi mērķtiecīgi izvēlētām un skaidri definētām vajadzībām, jāuzlabo 
informētība par tā darbību un jānodrošina atbilstīga uzraudzība”.  
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Revidenti arī pārbaudīja, kā norit sadarbība ar partneriem vietējā līmenī, jo tas ir būtisks faktors, lai 
Centrs varētu risināt konkrētas konsultāciju vajadzības dažādās dalībvalstīs. Juridiskās sarežģītības 
un dažādo vietējās sadarbības iespēju dēļ nolīgumi ar vietējām partneriestādēm tika īstenoti lēni. 
Tas radīja nevienlīdzīgu ģeogrāfisko tvērumu gan attiecībā uz Centra pakalpojumu pieprasījumu, gan 
uz to sniegšanu. 

Ziņojumā ir ietverti vairāki ieteikumi par atlikušo Centra darbības laiku un pāreju uz jauno 
programmu InvestEU. Konkrētāk, mēs iesakām: 

• turpināt attīstīt sadarbību ar VAVBI, lai uzlabotu Centra pakalpojumu pieejamību vietējā 
līmenī; 

• formulēt prioritātes un konkrētus konsultatīvā atbalsta vērtības noteikšanas kritērijus, 
tostarp papildināmību (proti, vai tiek sniegti pakalpojumi, kas vēl nav pieejami saskaņā ar 
citām ES programmām), atbalsta veidu, potenciālo ietekmi uz ieguldījumiem un nozares un 
ģeogrāfiskos apgabalus; 

• uzlabot pārbaudes procedūras, lai izvērtētu potenciālo darbuzdevumu ietekmi ar mērķi pēc 
iespējas palielināt Centra devumu; un 

• izvērtēt vajadzības un pieprasījumu pēc InvestEU, pamatojoties uz 2015. –2020. gada 
periodā gūto pieredzi, un izveidot atbilstīgu veikuma uzraudzības satvaru, kas aptvertu 
konsultāciju pakalpojumu izmaksas un ieguvumus.  

Piezīmes izdevējiem  

Eiropas Investīciju konsultāciju centrs ir trešais lielākais ES tehniskās palīdzības avots, kas sniedz 
konsultāciju pakalpojumus; divi lielākie avoti ir iniciatīva “Kopēja palīdzība projektu sagatavošanai 
Eiropas reģionos” (JASPERS) un iniciatīva “Eiropas vietējais enerģijas atbalsts” (ELENA). No 
ES budžeta tiek segti 75 % Centra gada budžeta (apmērā līdz 20 miljoniem EUR), un EIB sedz 
atlikušos 25 % (apmērā līdz 6,6 miljoniem EUR). Šodienas ziņojumā ir izklāstīti mūsu konstatējumi 
par Centra darbību no tā darbības uzsākšanas 2015. gadā līdz 2018. gada decembrim. 

Šajā saistībā revidenti 2019. gadā publicēja īpašo ziņojumu “Eiropas Stratēģisko investīciju fonds: 
jārīkojas, lai ESIF darbotos pilnīgi sekmīgi” un 2018. gadā —  “Kopēja palīdzība projektu 
sagatavošanai Eiropas reģionos (JASPERS) — laiks to novirzīt mērķtiecīgāk”.  

Īpašais ziņojums Nr. 12/2020 “Eiropas Investīciju konsultāciju centrs: izveidots, lai veicinātu 
ieguldījumus ES, taču Centra ietekme joprojām ir ierobežota” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē 
ES 23 valodās.  
 
Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu - Tālr.: (+352) 4398 45 547 / Mob. tālr.: (+352) 
691 553 547. 
 

 

 

ERP īstenotie pasākumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju 

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai Covid-19 pandēmijas laikā turpinātu nodrošināt 
efektīvus publiskā sektora revīzijas pakalpojumus Eiropas Savienībā un savlaicīgi sagatavotu revīzijas ziņojumus, 
atzinumus un apskatus, ciktāl tas ir iespējams šajos sarežģītajos apstākļos. Mēs izsakām pateicību visiem, kas strādā, 
lai glābtu dzīvības un cīnītos pret pandēmiju Luksemburgā, ES un citur pasaulē. Esam apņēmušies atbalstīt 
Luksemburgas valdības sabiedrības veselības aizsardzības politiku. Mēs mazinām pašreizējās veselības krīzes ietekmi uz 
saviem darbiniekiem un esam ieviesuši aizsardzības pasākumus, lai viņus un viņu ģimenes pakļautu pēc iespējas 
mazākam riskam. 
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