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Digitalizace
evropského
postupuje nerovnoměrně,
auditoři

průmyslu
potvrzují

Evropa dosud plně nevyužívá nejmodernější technologie k inovacím a tomu, aby zůstala
konkurenceschopná. V roce 2016 Evropská komise zahájila iniciativu „digitalizace
evropského průmyslu“, jejímž cílem bylo posílit digitalizaci podniků v EU. Navzdory úsilí
Komise o podporu vnitrostátních orgánů je pokrok v realizaci iniciativy v jednotlivých
členských státech nerovnoměrný, uvádí nová zpráva Evropského účetního dvora. Některé
země stále nemají národní strategie digitalizace nebo neprovedly určitá konkrétní
opatření (jako například nezřídily centra pro digitální inovace).
Digitální transformace průmyslu neboli digitalizace je více než jen pořízení nového vybavení
a systémů v oblasti IT. Zahrnuje využití možností, jež nabízejí nové technologie, pro
opětovné zvážení všech aspektů podnikových procesů. Digitalizace podniků v EU v minulých
letech postupovala, ale různým tempem podle jednotlivých zemí, regionů i odvětví. Existují
také značné rozdíly mezi velkými společnostmi a malými a středními podniky.
„Přijetí digitální transformace má pro evropské podniky z hlediska zachování jejich
konkurenceschopnosti na globální úrovni zásadní význam. Podle některých odhadů navíc
může digitalizace v EU generovat výnosy přesahující 110 miliard EUR ročně”, uvedla členka
Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu Iliana Ivanovová. „Pokrok je ale
v jednotlivých členských státech EU zatím nerovnoměrný. Úspěch iniciativy digitalizace
evropského průmyslu závisí na pokračujícím odhodlání zainteresovaných stran – tj. EU, vlád
a podniků – ji naplnit.“
Cílem této iniciativy je posílit konkurenceschopnost EU v digitálních technologiích a zajistit,
aby každý podnik v Evropě, v kterémkoli odvětví, v kterékoli lokalitě a bez ohledu na velikost
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mohl v plné míře těžit z digitálních inovací. Iniciativa měla za cíl v průběhu pěti let od svého
zahájení mobilizovat téměř 50 miliard EUR veřejných a soukromých investic.
Auditoři navštívili čtyři členské státy – Německo, Maďarsko, Polsko a Portugalsko –, aby
mohli shromáždit důkazní informace o pokroku iniciativy přímo na místě. Strategie Komise
na podporu digitalizace evropského průmyslu měla řádný základ a také podporu členských
států EU, ale chyběly v ní informace o zamýšlených efektech. Maďarsko a Polsko do roku
2019 nevytvořily komplexní národní strategie digitalizace, zatímco Německo a Portugalsko
tyto strategie už připravené měly. I když Komise provedla řadu činností na pomoc členským
státům, vnitrostátní orgány zpravidla uvádějí, že tyto činnosti měly na rozvoj a realizaci jejich
národních strategií digitalizace jen omezený vliv. Auditoři rovněž konstatují, že celkové
náklady na vytvoření a udržení rámce na podporu digitalizace průmyslu EU nejsou známy.
Co se týče použití fondů EU, iniciativa byla financována z programu Horizont 2020, ale na
podporu její realizace existovala i možnost opatření u programů v rámci Evropského fondu
pro regionální rozvoj (EFRR), které byly také přezkoumávány. Komise však členské státy
nevyzývala k tomu, aby na iniciativu přidělovaly finanční prostředky z EFRR.
Jedním z klíčových prvků iniciativy digitalizace evropského průmyslu je zřizování a fungování
center pro digitální inovace, které mají místním podnikům poskytovat poradenství
k technologiím a pomáhat s vytvářením sítí. S výjimkou Německa nebyla v navštívených
státech nikde tato koncepce center pro digitální inovace plně realizována. Auditoři zjistili
určité příklady toho, kdy omezené vnitrostátní veřejné i soukromé financování činností
center pro digitální inovace bylo používáno nekoordinovaně. Zdůrazňují také, že Komise
činnosti těchto center v celé EU specificky nemonitoruje (kromě center financovaných
z programu Horizont 2020). K financování center pro digitální inovace lze využít i prostředky
z EFRR, ale to se provádělo jen výjimečně.
Předpokladem pro digitalizaci je také kvalitní úroveň širokopásmové konektivity. Jak jsme
uvedli již při auditu v roce 2018, ne všechny členské státy pravděpodobně splní cíle EU pro
rok 2020 pro širokopásmové pokrytí a dosažení cílů pro rok 2025 bude ještě náročnější.
Kromě toho se míra využívání rychlého širokopásmového připojení významně liší podle
velikosti podniků (v roce 2019 například využívalo rychlé širokopásmové připojení pouze
46 % malých a středních podniků), což v EU nutně zpožďuje revoluci digitálního průmyslu.
Auditoři předkládají řadu doporučení, která zohledňují i navržený nový program Digitální
Evropa 2021–2027, který je stále projednáván. Auditoři Komisi doporučují, aby:
•
pomáhala členským státům při určování jejich mezer ve financování a upozorňovala
je na financování EU, které je k dispozici,
•
zlepšila monitorování iniciativy digitalizace evropského průmyslu stanovením
vhodných ukazatelů výsledků a sledováním výdajů,
•
vymezila, koordinovala a přijala rámec pro síť evropských center pro digitální
inovace, která bude pokrývat všechny regiony v Evropě,
•
přijala další opatření na podporu dosažení vhodné úrovně širokopásmové
konektivity.
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Zvláštní zpráva č. 19/2020: „Digitalizace evropského průmyslu: ambiciózní iniciativa, jejíž
úspěch závisí na pokračujícím odhodlání EU, vlád a podniků ji naplnit“ je k dispozici na
internetové stránce EÚD ve 23 jazycích.
Digitalizace je také jedním z hlavních cílů nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF), na
nějž bude dáno k dispozici 600 miliard EUR. Nástroj tvoří součást balíčku „Next Generation
EU“ na omezení socioekonomického dopadu pandemie COVID-19. EÚD nedávno zveřejnila
k nástroji RRF své stanovisko. V jedné z předchozích zpráv auditoři také přezkoumávali
širokopásmové připojení v členských státech EU.
Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií, jsou zde.
Kontakt pro tisk: Claudia Spiti claudia.spiti@eca.europa.eu T: (+352)439845547
M:(+352)691553547

3

