
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nástroje internacionalizace malých a středních 
podniků: velký počet podpůrných akcí, avšak ne 
zcela soudržných nebo koordinovaných   
 
 

 
 

 

 

ODPOVĚDI EVROPSKÉ KOMISE   

NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO 
ÚČETNÍHO DVORA 
 



 

1 

Obsah  
SHRNUTÍ (body I–IX) ....................................................................................................................................................................... 2 

ÚVOD (body 1–19) .......................................................................................................................................................................... 2 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 20–23) .................................................................................................................. 3 

PŘIPOMÍNKY (body 24–77) ........................................................................................................................................................ 3 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (body 78–90) ................................................................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dokument představuje odpovědi Evropské komise na připomínky zvláštní zprávy Evropského 

účetního dvora v souladu s článkem 259 finančního nařízení a bude zveřejněn společně se zvláštní 

zprávou.
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SHRNUTÍ (body I–IX) 

Odpovědi Komise:  

III V programovém období 2014–2020 podporovala politika soudržnosti malé a střední podniky, 

včetně jejich internacionalizace, prostřednictvím EFRR, který představoval největší podíl rozpočtu EU 
(40 miliard EUR) věnovaného na konkurenceschopnost malých a středních podniků, jakož i na 

inovace, digitalizaci a přechod malých a středních podniků k nízkouhlíkovému hospodářství. VI. 
Komise souhlasí s tím, že strategie z roku 2011 správně určila hlavní překážky, a má za to, že řada 
akcí zahrnutých do této strategie byla úspěšně provedena. 

Komise rovněž souhlasí s tím, že potřebu aktuálního soupisu všech příslušných akcí v této oblasti (v 
němž by bylo možné identifikovat nedostatky, překrývání a potenciální synergie mezi akcemi), 
kterou zjistil Evropský účetní dvůr, řeší „Přehled nástrojů EU přispívajících k internacionalizaci 
evropského podnikání“, vypracovaný Komisí a zveřejněný v roce 2015 a aktualizovaný v letech 
2017, 2019 a 2020, pouze částečně. 

VII. Přestože není možné změřit plný dopad na internacionalizaci malých a středních podniků, 

průběžné hodnocení programu COSME z roku 2017 jasně ukázalo, že síť EEN je účinná. Komise a 
EISMEA se snaží tento dopad posílit ve formě obnovené sítě EEN. Rovněž se snaží dále zlepšovat 
koordinaci mezi sítí EEN a dalšími nástroji internacionalizace na úrovni EU i na vnitrostátní a 
regionální úrovni. 

VIII Ačkoli neexistuje žádný konkrétní určený koordinační orgán, vrcholná zasedání iniciativy 

Start-Up Europe i další pravidelná interní a externí setkání přispívají od března roku 2020 ke 
strategické koordinaci iniciativy směrem k jejím obecným cílům tím, že zdůrazňují přínos začínajících 
podniků pro růst, vydávají konkrétní politická doporučení a umožňují spolupráci mezi projekty. 

Komise vypracuje další ukazatele a cíle pro měření celkové účinnosti iniciativy. 

IX. První odrážka: Komise a EISMEA toto doporučení přijímají. 

Druhá odrážka: Komise a EISMEA toto doporučení přijímají. 

Třetí odrážka: Komise doporučení přijímá. 

ÚVOD (body 1–19) 

Odpovědi Komise: 

05. Je důležité zdůraznit, že hlavním účelem iniciativy na podporu malých a středních podniků 

(„Small Business Act“) bylo stanovit hlavní zásady pro koncipování a provádění politik na úrovni 

EU i na úrovni členských států.   
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13. Komise podotýká, že existují i další velmi významné iniciativy týkající se internacionalizace 

malých a středních podniků, například v oblasti klastrů.  

15. Hlavní rozpočet pro síť EEN na rok 2015–2021 pocházel z programu COSME. V rámci nástroje 

pro malé a střední podniky v programu Horizont 2020 však byly poskytnuty dodatečné finanční 
prostředky na specifické služby v oblasti inovací s cílem pomoci příjemcům tohoto nástroje a zlepšit 
kapacity řízení inovací v inovativních evropských malých a středních podnicích. Finanční prostředky 
EU jsou poskytovány navíc ke službám, které členové sítě EEN již poskytují na místní, regionální a 
celostátní úrovni, a jsou určeny k přidání evropské hodnoty. 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 20–23)  

Komise neodpověděla. (Nejsou-li v celé části žádné odpovědi) styl „normální“ 

PŘIPOMÍNKY (body 24–77) 

Odpovědi Komise: 

24. První odrážka: Většina projektů EU zohledňuje cíl šíření informací, a to nejen mezi 

společnostmi, které se projektů účastní, ale i mezi podnikatelskými organizacemi a jinými národními 
platformami. 

Druhá odrážka: Projekty EU s mezinárodním rozměrem často provádějí delegace EU. Pokud je 
provádění řízeno z ústředí, delegace EU jsou zapojeny od počáteční fáze a rovněž informují/zapojují 
členské státy v příslušných třetích zemích. 

Třetí odrážka: U většiny projektů bylo provedeno úvodní mapování ve třetích zemích a zjišťovací 
mise. Do rozsáhlých konzultací ve třetích zemích byly systematicky zapojovány členské státy a 
obchodní organizace přítomné v dané zemi.  Uvedené činnosti umožnily provedení lepší analýzy 
evropských společností v cílových třetích zemích a posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami.  

26. Ucelená a koordinovaná podpora malých a středních podniků je legitimním cílem. Je však 

skutečností, že globalizace a rostoucí trhy ve třetích zemích tlačí veřejné orgány k tomu, aby 
zvyšovaly počet nástrojů na podporu společností EU na těchto zahraničních trzích. 

27. Vzhledem k vysokému počtu subjektů v této oblasti je obtížné získat úplný přehled o situaci, 

částečně proto, že projekty reagují na cíle, které se na měnící se hospodářské globální scéně stále 
pohybují. 

28. Uvedený přehled představuje interní projekt EU, který je omezen na nástroje EU zaměřené na 

internacionalizaci. Nevztahuje se na akce členských států, a to právě kvůli značnému množství akcí 
vypracovaných na úrovni členských států. 

30. V důsledku nedávné reorganizace GŘ GROW má nyní Komise k dispozici zvláštní útvar, který se 

více zaměřuje na internacionalizaci malých a středních podniků i internacionalizaci v obecnějším 
měřítku. Klíčové podpůrné sítě, jako je síť EEN a sítě klastrů, jsou rovněž centralizovány jako jeden 
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útvar.  Mezi těmito útvary probíhá úzká spolupráce, i s útvarem pro malé a střední podniky. Kromě 
toho zajišťují koordinaci mezi útvary Komise povinné konzultace mezi útvary. 

31. Některé akce, jako jsou akce zaměřené na zvýšení povědomí o výhodách dohody o volném 

obchodu (viz odstavec 35) a „Přehled nástrojů EU přispívajících k internacionalizaci evropského 
podnikání“, tuto potřebu částečně řeší a poskytují cenné informace pro vstup na nové trhy. 

34.  Viz odpověď Komise k bodu 35. 

35. Komise přijala řadu opatření, která mají řešit nedostatek praktických informací o tom, jak 

dohody o volném obchodu používat. Od října roku 2020, kdy byl zaveden nástroj Access2Market a 
nástroj ROSA (nástroj pro sebehodnocení pravidel původu), který je do něj integrován, a nástroj 
Access2Procurement, učinila Komise v tomto směru významný pokrok. Nástroj Access2Markets by 
měl v roce 2022 rozšířit své služby a nástroj ROSA bude do konce roku 2022 zahrnovat všechny 
dohody. 

Zavedení nástroje Access2Markets v říjnu 2020 doprovázela osvětová kampaň, která zdůraznila 
výhody dohod o volném obchodu. Od zavedení tohoto nástroje dosáhl počet jeho návštěvníků v roce 
2021 téměř 1,9 milionu, což naznačuje, že osvětové kampaně byly účinné. Rovněž se konaly školicí 
akce pro klíčové šiřitele informací (např. síť EEN, NOP, delegace EU, obchodní sdružení), kteří poté 
mohli získané poznatky šířit. 

36. Zvyšování povědomí je nepřetržitý proces a Komise bude v tomto směru pokračovat. Malé a 

střední podniky potřebují pomoc při získávání přístupu k výhodám našich dohod o volném obchodu a 
klíčem k uvolnění jejich potenciálu je efektivní komunikace. Proto Komise nadále posiluje 
komunikační a informační úsilí v oblasti malých a středních podniků, které řídí vrchní úředník pro 
dodržování obchodních dohod jmenovaný v červenci 2020. Během prvního roku od jeho jmenování 
bylo dosaženo některých důležitých milníků, jako je vytvoření silného řetězce informačních zdrojů 
(srozumitelné pokyny a vysvětlení obchodních dohod ve zjednodušeném jazyce pro malé a střední 
podniky), informační a propagační kampaně i budování posíleného partnerství se zúčastněnými 
stranami v EU a ve třetích zemích.   

37. Komise uznává, že vytvoření nezbytných spojení v rámci těchto sítí vyžadovalo čas. Tyto sítě 

však již od počátku poskytují malým a středním podnikům významnou podporu. Je zřejmé, že čím 
budou známější a viditelnější, tím lepších výsledků budou moci dosáhnout. 

38. Strategie internacionalizace malých a středních podniků z roku 2011 uvedla, že „cílem by však 

mělo být samofinancování služeb v co největší v dlouhodobém horizontu proveditelné míře, aby se 
zmírnilo riziko bezdůvodného vytěsnění soukromých poskytovatelů služeb z trhu“. Vzhledem k jejich 
podstatě a relativně omezenému množství jejich finančních prostředků nemohou být jejich služby 
tak hluboké, specializované a podrobné jako placené služby nabízené konzultanty nebo 
specializovanými společnostmi. 

40 Komise uznává finanční diskontinuitu, která byla částečně způsobena nedostatkem 

soběstačnosti.  V případě projektu ELAN byla také způsobena změnou platného nařízení: projekt 
ELAN byl financován z finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a 
územími s vysokými příjmy, který byl ukončen na konci roku 2013, a nový nástroj (nástroj pro 
rozvojovou spolupráci) neumožňoval financování intervencí sloužících především zájmům EU.    
Zatímco návrh projektů finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a 
územími s vysokými příjmy v jihovýchodní Asii obsahoval plán finanční udržitelnosti po skončení 
projektu, nebylo možné ho uskutečnit mimo jiné kvůli omezením souvisejícím s právním postavením 
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v některých zemích a obtížím při rozšiřování členských základen.  Navzdory těmto problémům 
přesto existují určité trvalé účinky vyplývající ze sítí vytvořených projektem ELAN a z aktivit projektu 
finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy, v 
nichž partneři projektu pokračují. 

Rámeček 5 U řady projektů spolufinancovaných EU a zahájených v období 2014–
2020 nebylo dosaženo udržitelnosti  

Komise odkazuje na svou odpověď k bodu 40 týkající se projektu ELAN a projektů finančního 

nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými příjmy. 

Kromě toho, ačkoli u projektů finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a 

územími s vysokými příjmy v jihovýchodní Asii nebylo provedeno zvláštní posouzení dopadů, vedla 

Komise konzultace v cílových zemích s členskými státy a s delegacemi EU. Projekty byly rovněž 

podrobeny monitorování zaměřenému na výsledky, které vedlo k přeorientování některých 

projektových činností a lepší koordinaci mezi projekty strategického posuzování vlivů na životní 

prostředí finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími s vysokými 

příjmy v cílových zemích. 

 

42. Viz připomínky v bodě 81. 

43. Přestože nebylo provedeno hodnocení provádění strategie internacionalizace malých a 

středních podniků, bylo v rámci programů příslušných útvarů pravidelně prováděno systematické 
hodnocení projektů. 

44. Bude vážně prozkoumána možnost, jak by mohl být v příští výroční zprávě o jednotném trhu 

věnován větší prostor hodnocení internacionalizace malých a středních podniků. 

46. Komise souhlasí a bude spolupracovat s agenturou EISMEA na provedení nového posouzení 

informovanosti o síti EEN mezi malými a středními podniky. 

47. Rozdíly ve výkonnosti mezi jednotlivými zeměmi, a dokonce i mezi konsorcii usazenými ve 

stejné zemi jsou běžné v důsledku faktorů, které byly správně zjištěny v auditu, i v důsledku 
politických a ekonomických faktorů, které se mohou v jednotlivých zemích, regionech a 
hospodářských odvětvích lišit. To je riziko společné všem konsorciím, která byla zadána 
prostřednictvím soutěžní výzvy k předkládání návrhů. 

49. Uvedený údaj o povědomí malých a středních podniků o síti EEN pochází z roku 2015, tedy z 

doby před více než šesti lety. I v případě údaje z roku 2015 byla viditelnost posuzována u všech 
malých a středních podniků, zatímco cílová skupina této sítě, kterou představují malé a střední 
podniky, je omezenější a pokrývá pouze ty, které usilují o inovace a mezinárodní růst. 

V zájmu zdůraznění významu zvyšování povědomí byly žadatelům v rámci nové výzvy sítě EEN k 
předkládání návrhů1 uloženy náročné požadavky, které se ho týkají. 

                                                 
1 Výzva k předkládání návrhů SMP-COSME-2021-EEN sítě Enterprise Europe Network z června 2021.   
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50. Příručka pro žadatele uvedená v auditu se týká výzvy k předkládání návrhů z roku 2014. Další 

pokyny byly poskytnuty během prováděcího období. Všechna konsorcia musí zřídit celostátní 
internetové stránky (to je zvláště důležité v zemích s více než jedním konsorciem), kde budou k 
dispozici možnosti financování. Komise a EISMEA přijaly opatření ke zlepšení této situace v nové síti 
EEN. Rovněž podpořila spolupráci s dalšími sítěmi nebo partnery, jako jsou organizace klastrů, a 
poskytla konkrétní pokyny pro přímou spolupráci2. 

51. Komise a EISMEA souhlasí s tím, že je zapotřebí „silnější integrace sítě EEN do národních a 

regionálních organizací“. 

Komise souhlasí s tím, že spolupráce s dalšími vnitrostátními subjekty EU ve třetích zemích je 
důležitá. Ta již v několika zemích probíhá a Komise i EISMEA tuto spolupráci neustále zlepšují, 
kdekoli je to možné.  

52. V rámci výzvy z května 2021 byl formální koncept přidruženého členství nahrazen flexibilním 

přístupem, na jehož základě mohou Komise a EISMEA s příslušnými organizacemi uzavírat 
dvoustranné dohody. Regionální a národní konsorcia mohou uzavírat dohody o spolupráci na své 
úrovni. Zvláštní memoranda o porozumění nejsou jedinými nástroji spolupráce a mohou být 
zbytečná nebo nevhodná3.  

. 

53. V nové síti EEN rozhodnou Komise a EISMEA případ od případu, jak nejlépe zajistit spolupráci.   

Evropská investiční banka se účastnila vzdělávacích seminářů Komise a agentury EISMEA, aby členy 
sítě EEN informovala o své úloze a poradenských a podpůrných službách, a pokračovala v 
poskytování odborné přípravy, jak o to požádala síť prostřednictvím Komise a agentury EISMEA.   

54. Od BCC, nebo počínaje rokem 2022 od partnerů mezinárodní sítě EEN, se navíc vyžaduje, aby 

kromě toho, že mají prokazovat své činnosti související se sítí EEN (prostřednictvím klíčových 
ukazatelů výkonnosti), zachovávali normu kvality. Pokud tak neučiní, mohou přijít o svůj status v síti 
EEN. 

56. Pokrytí sítí EEN v zemích, v nichž není zaveden program COSME, je založeno na kvalitativních 

žádostech přijatých v rámci zveřejněných výzev k podávání žádostí o status BCC. Žádosti, které 
nesplňují normy kvality sítě EEN, bude Komise a EISMEA nadále vyřazovat. Komise a EISMEA tuto 
výzvu rozsáhle propagovaly, včetně uspořádání informačního dne přístupného veřejnosti, ale také 
prostřednictvím delegací EU v klíčových partnerských zemích. 

Upřednostněny budou žádosti ze zemí a/nebo obchodních bloků, s nimiž EU: uzavřela komplexní 
dohody o volném obchodu, dohody o hospodářském partnerství a/nebo investiční dohody, navázala 
prosperující partnerství v oblasti výzkumu a inovací nebo které již mají k dispozici dobrou 
infrastrukturu na podporu obchodu a malých a středních podniků a jsou ochotny investovat do 
jejího rozšiřování.4 

                                                 
2  Viz oddíly 2.3.5 a 2.4.1.2 výzvy k předkládání návrhů SMP-COSME-2021-EEN sítě Enterprise Europe 

Network z června 2021 

3 Ve výzvě je uvedena řada různých možností a způsobů spolupráce 

4Výzva k předkládání návrhů partnerů mezinárodní sítě EEN z července 2021, s 6. 
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57. Komise uznává možnost rozdílů v kvalitě služeb různých konsorcií v jednotlivých zemích 

a/nebo regionech.  

Komise společně s agenturou EISMEA průběžně sleduje výkonnost sítě EEN ve třetích zemích za 
účelem zachovávání určité normy; zároveň však přirozeně není možné dosáhnout jednotné kvality v 
tolika rozmanitých zeměpisných oblastech. V rámci výzvy byl kladen zvláštní důraz na zajištění 
společné vysoké úrovně služeb. 

58. Komise a EISMEA prováděly rozsáhlá školení v oblasti přístupu k financování a také úzce 

spolupracovaly na podpoře malých a středních podniků v EU při využívání dohod o volném obchodu. 
V rámci nové sítě EEN budou Komise a EISMEA úzce spolupracovat se členy sítě EEN, zejména s 
tematickými skupinami pro přístup k financím a internacionalizaci, v zájmu stanovení a řešení 
dalších potřeb odborné přípravy. 

59. Komise i EISMEA uznávají, že viditelnost online a dostupnost těchto informací se mezi 

jednotlivými členy sítě EEN značně liší. Komise a EISMEA se zavázaly k neustálému zlepšování a 
harmonizaci dostupnosti a viditelnosti těchto informací v síti EEN i v centru EIAH a v portálech 
Komise. 

60. Komise a EISMEA by chtěly zdůraznit, že síť EEN má zvláštní tematickou skupinu věnovanou 

tomuto tématu přístupu k financování, zejména ze strany malých a středních podniků, s 
pravidelnými zasedáními a výměnami. Viz také odpověď Komise k bodu 58. 

61. V rámci nové sítě EEN jsou zaváděna stálá kontaktní místa pro dohody o volném obchodu. 

Bez ohledu na pandemii se Komisi v roce 2021 podařilo uspořádat virtuální školení školitelů, aby 
mohla síť EEN zavést portál Access2Markets.5  K dnešnímu dni už Komise uspořádala školicí 
semináře ve 22 z 24 jazyků EU a úspěšně dosáhla toho, že našich virtuálních školicích akcí se 
účastní zástupci ze všech členských států. 

62. Agentura EISMEA začátkem roku 2022 vytvořila a aktualizovala platformu pro komunitu sítě 

EEN – Navazování kontaktů, učení a sdílení (Networking, Learning & Sharing). Tato aktualizace by 
měla umožnit snazší přístup k nástrojům potřebným k tomu, aby mohla síť EEN poskytovat lepší 
služby v průběhu celé cesty klienta. 

63. Každý rok je stanoven centralizovaný orientační kalendář školení, který se v průběhu roku 

upravuje.  

V rámci toho bude Komise a EMISMEA posuzovat potenciální potřebu dalšího vzdělávání v oblasti 
přístupu k financování a dohod o volném obchodu a bude na ni reagovat vypracováním vhodných 
vzdělávacích programů, případně včetně prvků, které poskytuje EIB/EIF. 

68. Někteří partneři z projektů Startup Europe pokračují ve spolupráci na svých činnostech, i když 

pod jiným názvem.  

71. Komise stanovila počet začínajících podniků a odvětví technologií, která obdržela podporu, 

jakož i počet členských států a přidružených zemí, na něž se projekty vztahují.  Na úrovni celé 
iniciativy je však třeba vyvinout další úsilí o vymezení dalších ukazatelů pokroku. 
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72. Ačkoli neexistuje žádný konkrétní specializovaný koordinační orgán, vrcholná zasedání 

iniciativy Start-Up Europe i další pravidelná interní a externí setkání přispívají ke strategické 
koordinaci iniciativy směrem k dosažení jejích obecných cílů tím, že zdůrazňují přínos začínajících 
podniků pro růst, vydávají konkrétní politická doporučení a umožňují spolupráci mezi projekty 

73. Iniciativa Startup Europe od roku 2019 výrazně posiluje koordinaci se sítí EEN.  Kromě toho je 

iniciativa Startup Europe od roku 2021 součástí pracovního programu ERI. Koordinaci s iniciativami 
členských států i mezi členskými státy rovněž posílil podpis Standardu excelence EU pro národy se 
začínajícími podniky v březnu 20216. 

Pokud jde o koordinaci s vnitrostátními iniciativami, každé dva roky probíhají diskuse se zástupci 
národních programů týkajících se začínajících podniků na úrovni programových výborů za účelem 
dohodnutí pracovního programu a podávání zpráv o dosažených výsledcích. 

V rámci nové sítě EEN byla vytvořena nová tematická skupina členů sítě EEN s názvem „Start-up & 
Scale-up“. Komise a EISMEA budou s touto skupinou spolupracovat v zájmu zajištění spolupráce s 
iniciativou Startup Europe.  

Do roku 2019 umožňovalo každoroční vrcholné zasedání iniciativy Startup Europe sdílení údajů, 
zkušeností, diskuse o synergiích a stanovení oblastí spolupráce v rámci projektů. V letech 2020 a 
2021 se tato zasedání vzhledem k pandemii nekonala. 

75. V roce 2021 podepsala Komise společně s členskými státy a Islandem prohlášení o Standardu 

excelence pro národy se začínajícími podniky s cílem podpořit začínající podniky v každé fázi jejich 
rozvoje. Navrhované akce vytvoří příznivější podmínky pro začínající podniky ve všech fázích jejich 
životního cyklu a zjednoduší postupy zakládání podniků, získávání nových talentů a účasti na 
veřejných zakázkách. Ve sdělení Digitální dekáda z března 2021 si Komise rovněž stanovila cíl 
zdvojnásobit počet „jednorožců“ v EU do roku 2030. Riziko týkající se nabývání strategických aktiv 
má zmírnit rovněž nařízení Komise o přímých zahraničních investicích a mechanismus prověřování7  
 . 

 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (body 78–90) 

Odpovědi Komise: 

78. Práce na zlepšení soudržnosti a koordinace je střednědobým až dlouhodobým cílem. Tento 

úkol je velmi složitý z důvodu počtu zúčastněných subjektů (uvnitř EU i mimo ni) a velkého množství 
projektů. 

79. Souhlasíme však se skutečností, že ne všechny realizované akce byly úspěšné. Důležité jsou 

však i získané poznatky. Například spuštění a provoz vícejazyčného online portálu propojujícího 

                                                 
6 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-

support-growth-eu-startups 

7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec 
pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie; https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj 
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všechny útvary EU a členských států na podporu internacionalizace malých a středních podniků se 
ukázaly jako příliš složité a vyžadující velké množství zdrojů. 

80. Koordinace EU a členských států se zlepšila pravidelnými setkáními s NOP a nedávným 

vytvořením evropské sítě NOP. 

Zapojují se i delegace EU, které informují velvyslanectví členských států o projektech vytvořených v 
této oblasti, a rovněž výbor pro přístup na trh (setkání EU s členskými státy) poskytuje pravidelné 
informace o akcích, které EU provádí ve třetích zemích. 

81. Nyní jsou prováděny počáteční kroky plánování závěrečného hodnocení programu COSME. 

Vzhledem k dlouhému časovému rámci předpokládanému pro provádění některých typů akcí 
podporovaných programem COSME by dřívější hodnocení nebylo schopno plně vyhodnotit výsledky 
programu. 

Otázka udržitelnosti některých projektů je složitá v tom smyslu, že u řady projektů nebylo možné 
vytvářet zisk. 

82 Komise a EISMEA berou na vědomí výhrady týkající se upřednostňování zemí v rámci výzvy k 

předkládání návrhů partnerů mezinárodní sítě uvedené výše. 

83. Komise a EISMEA souhlasí a uvědomují si, že je obtížné zajistit jednotnou vysokou úroveň 

úspěšnosti. Společně budou pracovat na tom, aby členové sítě EEN splňovali požadavky na 
viditelnost a komunikaci. 

84. Ačkoli mohou být nezbytné formální dohody o spolupráci, jedná se pouze o jeden z dostupných 

nástrojů. 

85. Komise společně s agenturou EISMEA průběžně sledují výkonnost sítě EEN ve třetích zemích a 

v případě potřeby jednají. Novou výzvu aktivně podporují, ale nemohou zaručit ani zajistit žádosti z 
konkrétních zemí. Žadatelé musí navíc splnit požadavky na způsobilost a musí projít procesem 
hodnocení. 

86. Komise a EISMEA se budou zabývat dalším vzděláváním a užší spoluprací v otázkách přístupu 

k finančním prostředkům a dohod o volném obchodu a rovněž se budou zabývat způsoby, jak zvýšit 
dosah a multiplikační účinek školení poskytovaných této síti. Budou nadále rozvíjet užší spolupráci s 
EIB/EIF8. V únoru 2022 byly zavedeny nové nástroje informačních technologií. 

87. Rozpočet iniciativy Start-up Europe byl na období 2014–2020 omezen na 30 milionů EUR. 

88. Viz odpověď na body 72 a 73. 

89. Viz odpověď na bod 71. 

                                                 
8 Kromě toho přednesla EIB na školení, které ve dnech 18.–19. listopadu 2021 uspořádaly Komise a EISMEA 

pro členy sítě EEN, prezentaci o hloubkové kontrole EIB týkající se Evropské rady pro inovace. EIB je 
připravena podílet se na budoucích akcích a představovat, mimo jiné, nejnovější vyvinuté nástroje 
informačních technologií, včetně nástroje Green Checker. 
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90. K tomu, aby se začínající evropské podniky mohly rozvíjet a rozšiřovat a stát se světovými 

lídry, je zásadní přístup ke všem potenciálním trhům a možnostem financování (včetně 
mezinárodních trhů). Organizování akcí zaměřených na navazování kontaktů podniků s cílem 
vytváření dlouhodobých partnerství, byť vedoucích k akvizicím, je vítáno, pokud začínajícím 
podnikům umožňuje pokračovat v činnosti a růst v EU. K tomu, aby se začínající evropské podniky 
mohly rozvíjet a rozšiřovat a stát se světovými lídry, je zásadní přístup ke všem potenciálním trhům 
a možnostem financování (včetně mezinárodních trhů). Organizování akcí zaměřených na 
navazování kontaktů podniků s cílem vytváření dlouhodobých partnerství, byť vedoucích k akvizicím, 
je vítáno, pokud začínajícím podnikům umožňuje pokračovat v činnosti a růst v EU. 

Doporučení 1 – Zvýšit povědomí, soudržnost a udržitelnost 

podpory internacionalizace malých a středních podniků 

1.A. Komise doporučení přijímá. 

Komise se zavazuje pravidelně aktualizovat svůj „Přehled nástrojů EU přispívajících k 
internacionalizaci evropského podnikání“, a to v každém případě do konce roku 2023.  

Komise by ráda zdůraznila, že v rámci sdíleného řízení stanoví článek 49 nařízení (EU) 2021/1060 
povinnost zveřejňovat informace o projektech spolufinancovaných řídicími orgány. 

1.B. Komise doporučení přijímá. 

Analýza a identifikace nedostatků a překrývání je prvním krokem, který by měl být proveden před 
poskytnutím řešení na podporu synergií. 

1.C. Komise toto doporučení přijímá. 

Nové směry Programu pro jednotný trh zohledňují posouzení dopadů a průběžné hodnocení 
předchozích akcí/programů.   

Hodnocení a posouzení dopadů budou prováděna především na úrovni Programu pro jednotný trh. 
Útvary provádějící akce v rámci každého specifického cíle jsou odpovědné za přípravu, 
shromažďování a kompilaci údajů pro vhodné sledování a hodnocení svých vlastních činností a 
přípravu nezbytného podávání zpráv (ref. cíl pilíře pro malé a střední podniky 3.2.b základního 
zákona o Programu pro jednotný trh).   

 Závěrečné hodnocení programu COSME (2023) a průběžné hodnocení Programu pro jednotný trh 
ve 4. roce programu poskytnou informace k odůvodnění budoucích akcí, včetně veškerých akcí 
týkajících se internacionalizace malých a středních podniků. U několika významných akcí se rovněž 
předpokládají zvláštní hodnocení. 

1. D. Komise toto doporučení přijímá. 

Posouzení účinnosti strategie internacionalizace malých a středních podniků bude vzhledem k 
dopadu jiných politik (politika v oblasti malých a středních podniků, obchodní politika, průmyslová 
politika, regionální politika, rozvojová politika) složitým úkolem. 
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Doporučení 2 – Zvýšit viditelnost sítě Enterprise Europe 

Network, její spolupráci s dalšími podobnými programy, její 

vzdělávací činnosti a zeměpisné pokrytí  

 2.A. Komise a EISMEA toto doporučení přijímají.  

  

 2.B. Komise a EISMEA toto doporučení přijímají. 

  

 2.C. Komise a EISMEA toto doporučení přijímají. 

  

 2.D. Komise a EISMEA toto doporučení přijímají. 

 

Doporučení 3 – Zlepšit monitorování a dlouhodobou účinnost 

iniciativy Startup Europe 

3.AKomise toto doporučení přijímá. 

Komise podporuje dlouhodobou udržitelnost činností v rámci projektů, je však omezena v jejím 
„prosazování“ po dokončení projektu a rozpuštění konsorcia. Jednotliví partneři projektu se však 
mohou rozhodnout v některých projektových činnostech pokračovat i po skončení projektu. 

3.B. Komise toto doporučení přijímá. 

3.C. Komise toto doporučení přijímá. 
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