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Auditoři prověřují, zda EU
podporuje internacionalizaci
malých a středních podniků
Malé a střední podniky mají pro hospodářství EU zásadní význam. Podpora jejich rozvoje
v rámci jednotného trhu i mimo EU je proto klíčovým prvkem obecné strategie Unie v oblasti
konkurenceschopnosti. Evropský účetní dvůr zahajuje audit, jehož cílem je posoudit soudržnost
strategie EU pro internacionalizaci malých a středních podniků a účinnost dosud přijatých
opatření.
Malé a střední podniky, tedy podniky s méně než 250 zaměstnanci, jsou obecně považovány za
páteř hospodářství. V EU na ně připadají dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru a
vytvářejí více než polovinu veškeré hospodářské produkce. Jakákoli opatření, která jim pomohou
růst a internacionalizovat jejich obchodních činnost, tak mohou mít zásadní dopad na
zaměstnanost a růst.
Malé a střední podniky však stále čelí řadě překážek, které jim brání v tom, aby se staly
aktivnějšími na mezinárodní úrovni a aby mohly těžit z přeshraničního obchodu. K nim patří
nedostatek informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech, složité právní předpisy a
administrativní bariéry a nedostatečné zdroje pro internacionalizaci. Pomoc podnikům při
účinném překonání těchto překážek je jednou z priorit agendy EU, přičemž na potřeby malých a
středních podniků se zaměřuje řada iniciativ. K nim patří zejména síť Enterprise Europe Network,
iniciativa Startup Europe, podpora z nástroje pro malé a střední podniky a evropských
strukturálních a investičních fondů a další iniciativy v rámci programu pro konkurenceschopnost
malých a středních podniků (COSME).

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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„Malé a střední podniky jsou základním kamenem evropského hospodářství. A co je důležitější,
mohou růst, a svým růstem přispět dalšímu růstu EU tím, že se dostanou na nové trhy v EU
i mimo ni,“ uvedla Ivana Maletićová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za audit.
„Je proto nezbytné podpořit jejich účast na mezinárodních trzích. Náš audit přesně určí, zda
příslušná opatření EU přinesla ovoce.“
EU vypracovala strategii a opatření na podporu těchto firem, které jim mají pomoci profitovat
z přínosů přeshraničního obchodu a spolupráce. V roce 2008 zahájila iniciativa na podporu
malých a středních podniků obecná opatření EU zaměřená na internacionalizaci těchto firem, a to
jak v rámci jednotného trhu, tak mimo něj. O tři roky později vydala Evropská komise sdělení
„Malé podniky, velký svět“, které stanovilo strategii EU pro internacionalizaci těchto firem. Cílem
této strategie bylo zajistit soudržnost mnoha opatření a nástrojů s velmi různorodými přístupy a
cíli na podporu mezinárodního růstu evropských malých a středních podniků. Strategie rovněž
stanoví zásady, jimiž se řídí veškeré iniciativy na úrovni EU v této oblasti.
Audit, který byl právě zahájen, se zaměřuje na podporu EU, která má pomoci malým a středním
podnikům v přístupu na mezinárodní trhy. Prověří, jak dvě klíčová opatření řízená přímo
Evropskou komisí (síť Enterprise Europe Network a iniciativa Startup Europe) konkrétně přispěla
k dosažení cílů EU v této oblasti. Auditoři budou především zkoumat, zda:
o je strategie EU pro internacionalizaci malých a středních podniků soudržná,
o jsou stávající opatření efektivně koordinována na úrovni EU,
o dobře doplňují vnitrostátní iniciativy.
Poznámka pro redaktory
Internacionalizace je proces zvyšování účasti podniků na mezinárodních trzích, především
prostřednictvím vývozu, ale také prostřednictvím dovozů a technické spolupráce. Tyto
mezinárodní trhy mohou být buď v rámci jednotného trhu EU, nebo v zemích mimo EU.
Dnes zveřejněná zpráva o připravovaném auditu poskytuje informace o probíhajícím auditním
úkolu, který se týká podpory EU pro internacionalizaci malých a středních podniků. Podle plánu
má být audit dokončen ve druhé polovině roku 2021. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí
z přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní
připomínky, závěry nebo doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici
v angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
Začátkem tohoto roku Evropský účetní dvůr zveřejnil zvláštní zprávu o nástroji pro malé a střední
podniky a zprávu o nástrojích EU na ochranu obchodu. Do konce roku 2021 Účetní dvůr rovněž
plánuje posoudit účinnost podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj na zlepšování
konkurenceschopnosti a připravenosti malých a středních podniků na budoucnost.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde.
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