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Európske centrum investičného poradenstva: 
zatiaľ ešte nevyužíva celý svoj potenciál 
na podporu investícií, konštatujú audítori 
Európske centrum investičného poradenstva začalo svoju činnosť v roku 2015 ako súčasť 
Investičného plánu pre Európu a odvtedy poskytuje technickú podporu predkladateľom projektov 
v EÚ. Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sú prijímatelia spokojní s poradenskými 
službami centra. Centrum však zatiaľ nevyužíva svoj plný potenciál na podporu investícií v EÚ, 
najmä preto, že mu chýba jasná stratégia na zacielenie podpory tam, kde by mohla zaistiť 
najvyššiu pridanú hodnotu.  

Európske centrum investičného poradenstva funguje na báze partnerstva medzi Komisiou 
a Európskou investičnou bankou a spolupracuje s národnými podpornými bankami alebo 
inštitúciami a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR).  

V rokoch 2015 až 2018 dostalo centrum 1091 žiadostí o podporu, teda v priemere menej než jednu 
žiadosť za deň. Žiadosti podali priamo predkladatelia projektov cez svoje webové sídlo centra alebo 
pochádzali z iných inštitucionálnych zdrojov (ostatné útvary EIB, EBOR, národné podporné banky 
alebo inštitúcie a Komisia). Len na základe 285 (26 %) z týchto žiadostí boli pridelené zdroje centra 
(tzv. pridelenie „úlohy“) alebo bolo prijímateľom z verejného a súkromného sektora poskytnuté 
poradenstvo. V dôsledku toho centrum v prvých 3,5 roka svojej činnosti využilo len niečo vyše 
štvrtiny zdrojov, ktoré malo k dispozícii z rozpočtu EÚ. Audítori preto dospeli k záveru, že napriek 
tomu, že prijímatelia vyjadrili spokojnosť s poskytnutými službami, centrum nezrealizovalo 
dostatočný počet úloh, aby to malo výrazný vplyv na podporu investícií do projektov EÚ. Ďalej zistili, 
že centrum nemalo dostatočne jasnú stratégiu – ani účinné kritériá, priority a postupy – 
na zacielenie podpory.  

„Zriadenie Európskeho centra investičného poradenstva bolo jedným z hlavných opatrení 
po ekonomickej kríze na podporu investícií v EÚ, centrum však čelilo určitým problémom v súvislosti 
so stratégiou a s vykonávaním,“ uviedla Annemie Turtelboom, členka Európskeho dvora audítorov 
zodpovedná za tento audit. „Nové poradenské centrum InvestEU, navrhnuté na programové 
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obdobie 2021 – 2027, by malo svoje zdroje zamerať na jasne vytýčené a definované potreby, zlepšiť 
propagáciu svojich aktivít a zabezpečiť primerané monitorovanie.“  

 

Audítori tiež preskúmali pokrok v spolupráci s partnermi na miestnej úrovni, čo je kľúčový faktor, 
ktorý centru umožňuje reagovať na konkrétne poradenské potreby v jednotlivých členských štátoch. 
Uzatváranie dohôd s miestnymi partnerskými inštitúciami bolo pomalé. Dôvodom bola právna 
komplexnosť a rôzna miera schopnosti spolupracovať na strane miestnych partnerov. Dôsledkom 
bolo nevyrovnané geografické rozloženie dopytu po službách centra aj ich poskytovania. 

Správa obsahuje niekoľko odporúčaní na zostávajúce obdobie fungovania centra a pre prechod 
na novú iniciatívu InvestEU. Audítori konkrétne odporúčajú: 

• ďalej rozvíjať spoluprácu s národnými podpornými bankami alebo inštitúciami s cieľom 
zlepšiť prístup k službám centra na mieste, 

• stanoviť priority a konkrétne kritériá na posúdenie hodnoty poradenskej podpory vrátane 
doplnkovosti (t. j. poskytovanie takých služieb, ktoré ešte nie sú dostupné v rámci iných 
programov EÚ), typu podpory, potenciálneho vplyvu na investície a sektorov 
a geografických oblastí, 

• zlepšiť skríningové postupy na posúdenie hodnoty potenciálnych úloh s cieľom 
maximalizovať príspevok centra, 

• na základe skúseností z obdobia 2015 – 2020 posúdiť potreby a dopyt po službách 
poradenského centra InvestEU a vypracovať vhodný rámec monitorovania výkonnosti, ktorý 
bude zahŕňať náklady a prínosy poskytovania poradenských služieb.  

Poznámky pre redaktorov  

Európske centrum investičného poradenstva je tretím najväčším zdrojom technickej pomoci EÚ, 
ktorá má podobu poradenských služieb. Dvomi najväčšími zdrojmi sú nástroj Spoločná pomoc 
na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) a Európsky nástroj miestnej pomoci 
v oblasti energie (ELENA). Z rozpočtu EÚ sa pokrýva 75 % ročného rozpočtu centra do výšky 20 mil. 
EUR a EIB poskytuje zvyšných 25 % do výšky 6,6 mil. EUR. Táto správa obsahuje zistenia 
o činnostiach centra od jeho otvorenia v roku 2015 do decembra 2018. 

O podobnej oblasti uverejnili audítori v roku 2019 osobitnú správu Európsky fond pre strategické 
investície: aby bol úplne úspešný, je potrebné prijať opatrenia a v roku 2018 osobitnú správu 
Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie.  

Osobitná správa č. 12/2020 Európske centrum investičného poradenstva: zriadené na podporu 
investícií v EÚ, jeho vplyv však zostáva obmedzený je k dispozícii na webovom sídle EDA v 23 
jazykoch EÚ.  

 
Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou 
Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45547/mobil: (+352) 691 553547 
 

 

 
Opatrenia prijaté EDA v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

Európsky dvor audítorov (EDA) podnikol potrebné kroky na to, aby bol i počas pandémie ochorenia COVID-19 naďalej 
schopný poskytovať účinnú verejnú audítorskú službu v EÚ a včas predkladať audítorské správy, stanoviská 
a podkladové dokumenty k auditu do takej miery, v akej je to v týchto náročných časoch možné. Súčasne by sme radi 
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vyjadrili vďaku všetkým, ktorí svojou prácou zachraňujú životy a bojujú proti pandémii v Luxembursku, EÚ a na celom 
svete. Sme tiež odhodlaní podporovať politiku luxemburskej vlády v oblasti ochrany verejného zdravia. Zmierňujeme 
účinky pretrvávajúcej zdravotnej krízy na našich zamestnancov a prijali sme preventívne opatrenia, aby sme v najväčšej 
možnej miere obmedzili riziko pre nich a ich rodiny. 

 


