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V tomto dokumente sa predkladajú odpovede Európskej komisie na pripomienky k osobitnej správe 

Európskeho dvora audítorov v súlade s článkom 259 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré 

budú uverejnené spoločne s osobitnou správou.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ZHRNUTIE (body I – IX) 

Odpovede Komisie: 

III. V programovom období 2014 – 2020 sa v rámci politiky súdržnosti podporovali MSP 

prostredníctvom EFRR, a to aj pokiaľ ide o ich internacionalizáciu, pričom EFRR predstavoval jeden 
z najväčších podielov rozpočtu EÚ (40 miliárd EUR) určený na konkurencieschopnosť MSP, ako aj na 

inovácie MSP, digitalizáciu a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. VI. Komisia súhlasí s tým, že 

v stratégii z roku 2011 sa správne identifikovali hlavné prekážky, a domnieva sa, že mnohé akcie 
zahrnuté do stratégie sa úspešne vykonali. 

Komisia takisto súhlasí s tým, že potreba aktuálneho súpisu všetkých relevantných akcií v tejto 
oblasti (ktorý by umožnil identifikáciu nedostatkov, prekrývania a potenciálnych synergií medzi 
akciami), ktorú zistil EDA, sa v dokumente Komisie s názvom Prehľad nástrojov EÚ prispievajúcich 
k internacionalizácii európskych podnikov, ktorý bol uverejnený v roku 2015 a aktualizovaný 
v rokoch 2017, 2019 a 2020, rieši len čiastočne. 

VII. Hoci nie je možné merať úplný vplyv na internacionalizáciu MSP, v priebežnom hodnotení 

programu COSME z roku 2017 sa jasne dokázala účinnosť siete EEN. Komisia a EISMEA sa snažia 
posilniť tento vplyv vo forme obnovenej siete EEN. Usilujú sa aj o ďalšie zlepšenie koordinácie 
medzi sieťou EEN a inými nástrojmi internacionalizácie na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni. 

VIII. Hoci neexistuje konkrétny určený koordinačný orgán, samity iniciatívy Startup Europe a iné 

pravidelné interné a externé stretnutia prispievajú od marca 2020 k strategickej koordinácii 
iniciatívy smerom k dosiahnutiu jej celkových cieľov, a to zdôrazňovaním prínosu začínajúcich 
podnikov k rastu, vypracovávaním konkrétnych politických odporúčaní a umožnením spolupráce 
medzi projektmi. 

Komisia vypracuje ďalšie ukazovatele a ciele na meranie celkovej účinnosti iniciatívy. 

IX. Prvá zarážka: Komisia a EISMEA prijímajú toto odporúčanie. 

Druhá zarážka: Komisia a EISMEA prijímajú toto odporúčanie. 

Tretia zarážka: Komisia prijíma odporúčania. 

ÚVOD (body 1 – 19) 

Odpovede Komisie: 

05. Je dôležité zdôrazniť, že hlavným cieľom iniciatívy „Small Business Act“ bolo stanoviť 

usmerňujúce zásady pre tvorbu a vykonávanie politík tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov. 
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13. Komisia poznamenáva, že v súvislosti s internacionalizáciou MSP existujú aj ďalšie veľmi 

dôležité iniciatívy, a to napríklad v oblasti klastrov. 

15. Základný rozpočet siete EEN na roky 2015 – 2021 pochádzal z programu COSME. Z nástroja 

pre MSP v rámci programu Horizont 2020 sa však poskytli dodatočné finančné prostriedky na 
osobitné inovačné služby s cieľom pomôcť príjemcom tohto nástroja a zlepšiť kapacity riadenia 
inovácií v európskych inovačných MSP. Finančné zdroje EÚ dopĺňajú služby, ktoré už členovia EEN 
poskytujú na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, a sú navrhnuté tak, aby sa nimi doplnila 
európska hodnota. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 
(body 20 – 23) 

Žiadne odpovede Komisie. Štýl „normálny“ (ak v celej časti nie sú žiadne odpovede). 

PRIPOMIENKY (body 24 –77) 

Odpovede Komisie: 

24. Prvá zarážka: vo väčšine projektov EÚ sa zohľadňuje cieľ poskytovania informácií nielen 

spoločnostiam, ktoré sa na projektoch zúčastňujú, ale aj podnikateľským organizáciám a iným 
vnútroštátnym platformám. 

Druhá zarážka: projekty EÚ s medzinárodným rozmerom často vykonávajú delegácie EÚ. Keď je na 
čele vykonávania ústredie, delegácie EÚ sú zapojené od úvodnej fázy a takisto informujú a zapájajú 
členské štáty v príslušných tretích krajinách. 

Tretia zarážka: väčšina projektov nasledovala po úvodnom mapovaní v tretích krajinách, ako aj po 
zisťovacích misiách. Rozsiahlymi konzultáciami v tretích krajinách sa systematicky zapájali členské 
štáty a podnikateľské organizácie prítomné v danej krajine. Uvedené aktivity umožnili vykonať 
lepšiu analýzu európskych spoločností v cieľových tretích krajinách a posilniť spoluprácu medzi 
zainteresovanými stranami. 

26. Súdržná a koordinovaná podpora MSP je legitímnym cieľom. Faktom však zostáva, že 

globalizácia a rastúce trhy v tretích krajinách nútia verejné orgány, aby zvýšili počet nástrojov na 
podporu spoločností EÚ, ktoré sú prítomné na týchto trhoch v zahraničí. 

27. Vzhľadom na vysoký počet aktérov v tejto oblasti je ťažké získať ucelenú predstavu, a to 

čiastočne z dôvodu, že prostredníctvom projektov sa reaguje na ciele, ktoré nie sú v meniacom sa 
globálnom hospodárskom kontexte ustálené. 

28. Opísaný prehľad je vnútornou činnosťou EÚ, ktorá sa obmedzuje na nástroje EÚ zamerané na 

internacionalizáciu. Nevzťahuje sa na akcie členských štátov, a to práve z dôvodu obrovského 
množstva akcií vypracovaných na úrovni členských štátov. 
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30. V nadväznosti na nedávnu reorganizáciu GR GROW teraz Komisia disponuje špecializovaným 

oddelením, ktoré sa v širšom rozsahu zaoberá internacionalizáciou MSP aj internacionalizáciou ako 
takou. Kľúčové podporné siete, akými sú sieť EEN a siete klastrov, sú takisto centralizované v rámci 
jedného oddelenia. Medzi týmito oddeleniami, ako aj s oddelením pre MSP existuje úzka spolupráca. 
Okrem toho povinné konzultácie medzi jednotlivými útvarmi zabezpečujú koordináciu medzi 
útvarmi Komisie. 

31. Niektoré akcie, akými sú akcie na zvyšovanie informovanosti o výhodách dohôd o voľnom 

obchode (pozri bod 35), a dokument s názvom Prehľad nástrojov EÚ prispievajúcich 
k internacionalizácii európskych podnikov čiastočne riešia túto potrebu a poskytujú cenné 
informácie pre vstup na nové trhy. 

34. Pozri odpoveď Komisie na bod 35. 

35. Komisia prijala množstvo opatrení na riešenie nedostatočných praktických informácií o tom, 

ako dohody o voľnom obchode používať. Komisia dosiahla od októbra 2020 v tomto smere 
významný pokrok zavedením nástroja Access2Markets a jeho integrovaných nástrojov ROSA 
(nástroj pre pravidlá pôvodu na sebahodnotenie) a Acccess2Procurement. Plánuje sa, že nástroj 
Access2Markets sa v roku 2022 rozšíri na služby a nástroj ROSA bude do konca roka 2022 zahŕňať 
všetky dohody. 

Spustenie nástroja Access2Markets v októbri 2020 sprevádzala kampaň na zvyšovanie 
informovanosti, v ktorej sa zdôraznili výhody dohôd o voľnom obchode. Od jeho spustenia použilo 
nástroj v roku 2021 takmer 1,9 milióna osôb, čo naznačuje, že kampane na zvyšovanie 
informovanosti boli účinné. Uskutočnili sa aj semináre odbornej prípravy pre kľúčových šíriteľov 
informácií (akými sú sieť EEN, organizácie na podporu obchodu, delegácie EÚ a záujmové 
združenia), ktorí potom môžu šíriť poznatky ďalej. 

36. Zvyšovanie informovanosti je nepretržitý proces a Komisia bude v tomto smere pokračovať vo 

svojom úsilí. MSP potrebujú pomoc, pokiaľ ide o prístup k výhodám našich dohôd o voľnom obchode, 
a účinná komunikácia je kľúčom k uvoľneniu ich potenciálu. Z tohto dôvodu Komisia naďalej 
posilňuje komunikáciu s MSP a na ne zamerané úsilie v oblasti osvety, ktoré riadi hlavný úradník pre 
presadzovanie práva v oblasti obchodu vymenovaný v júli 2020. Počas prvého roka jeho funkcie sa 
dosiahli niektoré dôležité míľniky, akými sú budovanie silného reťazca informačných zdrojov 
(zrozumiteľné usmernenia a vysvetlenia obchodných dohôd v zjednodušenom jazyku určené pre 
MSP), informačné a propagačné kampane, ako aj budovanie posilneného partnerstva so 
zainteresovanými stranami v EÚ a v tretích krajinách. 

37. Komisia uznáva, že vytvorenie potrebných prepojení v rámci týchto sietí si vyžiadalo určitý čas. 

Už od začiatku však tieto siete poskytovali MSP cennú podporu. Je zrejmé, že čím sú známejšie 
a viditeľnejšie, tým väčší vplyv budú môcť dosiahnuť. 

38. V stratégii pre internacionalizáciu MSP z roku 2011 sa uvádza, že „z dlhodobého hľadiska by 

cieľom malo byť, pokiaľ možno, samofinancovanie služieb, aby sa zmiernilo riziko bezdôvodného 
vytlačenia súkromných poskytovateľov služieb z trhu“. Vzhľadom na svoju povahu a relatívne 
obmedzené finančné prostriedky nemôžu byť ich služby také rozsiahle, špecializované a podrobné 
ako platené služby poskytované konzultantmi alebo špecializovanými spoločnosťami. 

40. Komisia uznáva finančnú diskontinuitu, ktorá bola čiastočne spôsobená nedostatkom 

sebestačnosti. V prípade projektu siete ELAN to bolo spôsobené aj zmenou platného nariadenia: sieť 
ELAN bola financovaná z nástroja ICI+, ktorý bol ukončený koncom roka 2013, a nový nástroj 
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(nástroj rozvojovej spolupráce) neumožnil financovanie intervencií primárne slúžiacich záujmom EÚ. 
Hoci návrh projektov ICI+ v juhovýchodnej Ázii zahŕňal plán nadobudnúť po skončení projektu 
finančnú udržateľnosť, nebolo to možné, a to okrem iného z dôvodu obmedzení súvisiacich 
s právnym postavením v niektorých krajinách a ťažkostí spojených so zvyšovaním počtu členských 
základní. Napriek týmto výzvam stále existujú určité dlhodobé účinky vyplývajúce zo sietí 
vytvorených sieťou ELAN a z projektových aktivít ICI+, v ktorých pokračujú projektoví partneri. 

Rámček 5 Pri viacerých projektoch financovaných EÚ spustených v rokoch 2014 –
 2020 sa nedosiahla udržateľnosť 

Komisia odkazuje na svoju odpoveď na bod 40 týkajúci sa projektov siete ELAN a ICI+. 

Hoci sa v prípade projektov ICI+ v juhovýchodnej Ázii nevykonalo osobitné posúdenie vplyvu, 

Komisia uskutočnila v cieľových krajinách konzultácie s členskými štátmi a delegáciami EÚ. Projekty 

boli takisto predmetom monitorovania zameraného na výsledky, čo viedlo k preorientovaniu 

niektorých projektových aktivít a k lepšej koordinácii medzi projektmi ICI+ SEA cieľových krajín. 

 

42. Pozri pripomienky k bodu 81. 

43. Hoci sa nevykonalo žiadne hodnotenie vykonávania stratégie pre internacionalizáciu MSP, 

v rámci programov príslušných útvarov sa pravidelne vykonávalo systematické hodnotenie 
projektov. 

44. Dôkladne sa preskúma možnosť vyčlenenia väčšieho priestoru na hodnotenie 

internacionalizácie MSP v nasledujúcej správe s názvom Annual Single Market Report. 

46. Komisia súhlasí s EISMEA a bude s ňou spolupracovať na vykonávaní nového posúdenia 

informovanosti MSP o sieti EEN. 

47. Rozdiely vo výkonnosti medzi krajinami a dokonca aj medzi konzorciami zriadenými v tej istej 

krajine sú bežné, a to v dôsledku faktorov, ktoré sa správne identifikovali pri audite, ako aj v dôsledku 
politických a hospodárskych faktorov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu a podľa 
hospodárskeho odvetvia. Ide o riziko, ktoré je spoločné pre všetky konzorciá, ktoré boli úspešné v rámci 
súťažnej výzvy na predkladanie návrhov. 

49. Údaj týkajúci sa informovanosti MSP o sieti EEN pochádza z roku 2015, teda spred viac ako 

šiestich rokov. Dokonca aj v roku 2015 sa viditeľnosť posudzovala naprieč všetkými MSP, zatiaľ čo 
cieľová skupina MSP tejto siete je obmedzenejšia a týka sa len tých MSP, ktoré chcú inovovať a rásť 
na medzinárodnej úrovni. 

Na zdôraznenie významu zvyšovania informovanosti sa na žiadateľov v súvislosti s novou výzvou 
týkajúcou sa siete EEN vzťahovali prísne požiadavky1. 

                                                 
1 Výzva na predkladanie návrhov SMP-COSME-2021-EEN týkajúca sa siete Enterprise Europe Network 

z júna 2021.  
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50. Príručka pre žiadateľov uvedená v audite sa týka výzvy na predkladanie návrhov z roku 2014. 

Počas vykonávacieho obdobia boli poskytnuté dodatočné usmernenia. Všetky konzorciá musia 
zriadiť vnútroštátne webové sídlo (čo je obzvlášť dôležité v krajinách s viac ako jedným 
konzorciom), kde sa sprístupní mapovanie príležitostí financovania. Komisia a EISMEA prijali 
opatrenia na zlepšenie tejto situácie v novej sieti EEN. Podporila sa aj spolupráca s inými sieťami 
alebo partnermi, akými sú organizácie klastrov, pričom sa poskytli osobitné pokyny pre priamu 
spoluprácu2. 

51. Komisia a EISMEA súhlasia s tým, že je potrebné „silnejšie začlenenie siete EEN do 

vnútroštátnych a regionálnych organizácií“. 

Komisia súhlasí s tým, že spolupráca s inými vnútroštátnymi subjektmi EÚ v tretích krajinách je 
dôležitá. Prebieha už v niekoľkých krajinách a Komisia a EISMEA túto spoluprácu podľa možností 
neustále zlepšujú. 

52. V rámci výzvy z mája 2021 bola formálna koncepcia pridruženého členstva nahradená 

flexibilným prístupom, na základe ktorého môžu Komisia a EISMEA uzatvárať dvojstranné dohody 
s príslušnými organizáciami. Regionálne a vnútroštátne konzorciá môžu na svojej úrovni uzatvárať 
dohody o spolupráci. Konkrétne memorandá o porozumení nie sú jedinými nástrojmi spolupráce 
a môžu byť zbytočné alebo nevhodné3. 

 

53. Komisia a EISMEA rozhodnú v rámci novej siete EEN v závislosti od konkrétneho prípadu, ako 

možno najlepšie zabezpečiť spoluprácu. 

EIB sa zúčastnila na seminároch odbornej prípravy Komisie a EISMEA s cieľom informovať členov 
siete EEN o svojej úlohe a poradenských podporných službách a pokračovať v poskytovaní odbornej 
prípravy, ako o to sieť prostredníctvom Komisie a EISMEA požiadala. 

54. Okrem toho sa od centier pre obchodnú spoluprácu, prípadne od roku 2022 od 

medzinárodných partnerov siete EEN vyžaduje, aby okrem preukázania svojich aktivít súvisiacich so 
sieťou EEN (prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti) dodržiavali štandard kvality. 
V prípade, že tak nespravia, môže to mať za následok stratu ich statusu člena siete EEN. 

56. Pokrytie siete EEN v krajinách mimo programu COSME je založené na kvalitatívnych 

žiadostiach prijatých v súvislosti s uverejnenými výzvami na to, aby sa stali centrami pre obchodnú 
spoluprácu. Komisia a EISMEA budú pokračovať vo vyraďovaní žiadostí, ktoré nespĺňajú štandardy 
kvality siete EEN. Komisia a EISMEA túto výzvu vo veľkej miere propagovali, vrátane zorganizovania 
informačného dňa, ktorý bol ako podujatie dostupný verejnosti, ale aj prostredníctvom delegácií EÚ 
v kľúčových partnerských krajinách. 

Prednosť budú mať žiadosti z krajín a/alebo obchodných blokov, s ktorými EÚ: uzavrela komplexné 
dohody o voľnom obchode, dohody o hospodárskom partnerstve a/alebo investičné dohody; 
nadviazala úspešné partnerstvo v oblasti výskumu a inovácií alebo už má dobrú obchodnú 

                                                 
2 Pozri oddiely 2.3.5 a 2.4.1.2 výzvy na predkladanie návrhov SMP-COSME-2021-EEN týkajúcej sa sieti 

Enterprise Europe Network z júna 2021. 

3 Vo výzve sa uvádza niekoľko rôznych možností a prostriedkov spolupráce. 
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infraštruktúru a podpornú infraštruktúru zameranú na MSP, pričom je ochotná investovať do jej 
rozšírenia4. 

57. Komisia uznáva možnosť, že v kvalite služieb rôznych konzorcií v krajinách a/alebo regiónoch 

existujú rozdiely. 

Komisia v spolupráci s EISMEA priebežne monitoruje výkonnosť siete EEN v tretích krajinách, aby sa 
zachoval určitý štandard; zároveň ale prirodzene nie je možné dosiahnuť jednotnú kvalitu v tak 
početných a rozmanitých geografických oblastiach. V rámci výzvy sa kládol osobitný dôraz na 
zabezpečenie spoločnej vysokej úrovne služieb. 

58. Komisia a EISMEA uskutočnili mnoho seminárov odbornej prípravy v oblasti prístupu 

k financiám a úzko spolupracovali aj na podpore MSP v EÚ pri využívaní výhod dohôd o voľnom 
obchode. V rámci novej siete EEN budú Komisia a EISMEA úzko spolupracovať s členmi siete EEN, 
a najmä s tematickými skupinami pre prístup k financiám a pre internacionalizáciu s cieľom 
identifikovať a riešiť ďalšie potreby v oblasti odbornej prípravy. 

59. Komisia a EISMEA uznávajú, že online viditeľnosť a dostupnosť týchto informácií sa medzi 

členmi siete EEN značne líši. Komisia a EISMEA sa zaviazali neustále zlepšovať a harmonizovať 
dostupnosť a viditeľnosť týchto informácií v sieti EEN, ako aj na portáli EIAH a Komisie. 

60. Komisia a EISMEA by chceli zdôrazniť, že sieť EEN disponuje osobitnou tematickou skupinou, 

ktorá sa venuje tejto téme prístupu k financiám, a to najmä pokiaľ ide o prístup MSP, pričom 
dochádza k pravidelným stretnutiam a výmenám. Pozri aj odpoveď Komisie na bod 58. 

61. V rámci novej siete EEN sa zavádzajú stále kontaktné miesta pre dohody o voľnom obchode. 

Aj napriek pandémii sa Komisii v roku 2021 podarilo zorganizovať virtuálny seminár odbornej 
prípravy pre školiteľov v rámci siete EEN s cieľom predstaviť portál Access2Markets5. Komisia 
doteraz zorganizovala semináre odbornej prípravy v 22 z 24 jazykov EÚ a na svojich virtuálnych 
vzdelávacích podujatiach úspešne oslovila účastníkov z každého členského štátu. 

62. EISMEA začiatkom roka 2022 vyvinula a modernizovala platformu pre komunitu siete EEN –

 Networking, Learning & Sharing. Táto modernizácia by mala poskytnúť ľahší prístup k nástrojom, 
ktoré sieť EEN potrebuje na poskytovanie lepších služieb pre klientov, ktorí tieto služby využívajú. 

63. Každoročne sa stanovuje centralizovaný orientačný harmonogram poskytovania odbornej 

prípravy, ktorý sa upravuje počas celého roka. 

V rámci toho Komisia a EISMEA posúdia potenciálnu potrebu ďalšej odbornej prípravy v oblasti 
prístupu k financiám a dohôd o voľnom obchode a zareagujú vypracovaním vhodných programov 
odbornej prípravy, prípadne vrátane prvkov poskytovaných EIB/EIF. 

68. Niektorí partneri sa posunuli od projektov iniciatívy Startup Europe a pokračujú v spolupráci na 

svojich aktivitách, aj keď pod iným názvom. 

71. Komisia stanovila počet začínajúcich podnikov a odvetví technológií, ktoré dostali podporu, ako aj 

počet členských štátov a pridružených krajín, na ktoré sa projekty vzťahujú. Na úrovni celej iniciatívy je 
však potrebné ďalšie úsilie o vymedzenie nástrojov na meranie pokroku. 

                                                 
4  Výzva týkajúca sa medzinárodných partnerov siete EEN z júla 2021, s. 6. 
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72. Hoci neexistuje konkrétny určený koordinačný orgán, samity iniciatívy Startup Europe a iné 

pravidelné interné a externé stretnutia prispievajú k strategickej koordinácii iniciatívy smerom 
k dosiahnutiu jej celkových cieľov, a to zdôrazňovaním prínosu začínajúcich podnikov k rastu, 
vypracovávaním konkrétnych politických odporúčaní a umožnením spolupráce medzi projektmi. 

73. Od roku 2019 iniciatíva Startup Europe výrazne posilňuje koordináciu so sieťou EEN. Iniciatíva 

Startup Europe je okrem toho od roku 2021 súčasťou pracovného programu EIC. Koordinácia 
s iniciatívami členských štátov a medzi nimi sa posilnila aj podpísaním medzinárodnej normy 
špičkovej kvality EÚ pre začínajúce podniky v marci 20216. 

Pokiaľ ide o koordináciu s vnútroštátnymi iniciatívami, každé dva roky prebiehajú diskusie so zástupcami 
národných programov v oblasti začínajúcich podnikov na úrovni programových výborov s cieľom 
dohodnúť sa na pracovnom programe a podávať správy o úspechoch. 

V rámci novej siete EEN bola vytvorená nová tematická skupina členov siete EEN „Start-ups 
& Scale-ups“. Komisia a EISMEA budú spolupracovať s touto skupinou na zabezpečení spolupráce 
s iniciatívou Startup Europe. 

Do roku 2019 umožnil každoročný samit iniciatívy Startup Europe, aby sa v súvislosti s projektmi 
vymieňali údaje, skúsenosti, diskutovalo sa o synergiách a identifikovali sa oblasti spolupráce. 
V dôsledku pandémie sa tieto samity v rokoch 2020 a 2021 neuskutočnili. 

75. Komisia spolu s členskými štátmi a Islandom podpísala v roku 2021 vyhlásenie 

o medzinárodnej norme špičkovej kvality pre začínajúce podniky s cieľom podporiť začínajúce 
podniky v celej Európe v každej fáze ich rozvoja. Navrhovanými akciami sa vytvoria priaznivejšie 
podmienky pre začínajúce podniky vo všetkých fázach ich životného cyklu a zjednodušia sa postupy 
v oblastiach zakladania podnikov, prilákania talentov a účasti na verejnom obstarávaní. V oznámení 
o digitálnom desaťročí z marca 2021 Komisia takisto prijala cieľ zdvojnásobiť do roku 2030 počet 
tzv. jednorožcov v EÚ. Nariadenie Komisie o priamych zahraničných investíciách a mechanizmus 
preverovania7 zároveň umožňujú znížiť riziko súvisiace s nadobúdaním strategických aktív. 
 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA (body 78 – 90) 

Odpovede Komisie: 

78. Úsilie o zlepšenie súdržnosti a koordinácie je strednodobým až dlhodobým cieľom. Ide o veľmi 

zložitú úlohu vzhľadom na počet zainteresovaných aktérov (v rámci EÚ a mimo nej) a množstvo 
projektov. 

79. Rozhodne súhlasíme s tým, že nie všetky vykonané akcie boli úspešné. Dôležité sú však aj 

získané poznatky. Spustenie a prevádzka viacjazyčného online portálu, ktorý by spájal všetky útvary 
EÚ a členských štátov v záujme podpory internacionalizácie MSP, sa napríklad ukázali ako príliš 
zložité a vyžadovali si veľké množstvo zdrojov. 

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

support-growth-eu-startups. 

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec 
na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj. 
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80. Koordinácia medzi EÚ a členskými štátmi sa zlepšila pravidelnými stretnutiami 

s organizáciami na podporu obchodu a nedávnym vytvorením európskej siete pre organizácie na 
podporu obchodu. 

Delegácie EÚ zapájajú veľvyslanectvá členských štátov a informujú ich o projektoch, ktoré sa 
v oblasti vypracovali, pričom aj výbor pre prístup na trh (stretnutia EÚ s členskými štátmi) poskytuje 
pravidelné informácie o akciách, ktoré EÚ uskutočňuje v tretích krajinách. 

81. Naplánovali sa úvodné kroky, ktoré sa teraz podnikajú v záujme záverečného hodnotenia 

programu COSME. Vzhľadom na dlhý časový rámec na vykonávanie určitých druhov akcií, ktoré sú 
podporované z programu COSME, by v skoršom hodnotení nebolo možné úplne vyhodnotiť výsledky 
programu. 

Otázka udržateľnosti niektorých projektov je zložitá v tom zmysle, že v súvislosti s mnohými 
projektmi nebolo možné dosahovať zisk. 

82. Komisia a EISMEA berú na vedomie upozornenia v súvislosti s prioritizáciou krajín v rámci 

uvedenej výzvy, ktorá sa týka medzinárodných partnerov. 

83. Komisia a EISMEA súhlasia, pričom poukazujú na ťažkosti pri zabezpečovaní rovnako vysokej 

úrovne úspešnosti. Budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť, aby členovia siete EEN spĺňali 
požiadavky na viditeľnosť a komunikáciu. 

84. Hoci formálne dohody o spolupráci môžu byť potrebné, ide len o jeden z dostupných nástrojov. 

85. Komisia v spolupráci s EISMEA priebežne monitoruje výkonnosť siete EEN v tretích krajinách 

a v prípade potreby koná. Aktívne propagovali novú výzvu, ale nemôžu zaručiť alebo zabezpečiť 
žiadosti z konkrétnych krajín. Žiadatelia navyše musia splniť požiadavky oprávnenosti a sú povinní 
podrobiť sa procesu hodnotenia. 

86. Komisia a EISMEA sa budú zaoberať ďalšou odbornou prípravou a užšou spoluprácou 

v otázkach prístupu k financiám a dohôd o voľnom obchode a takisto sa budú zaoberať spôsobmi, 
ako rozšíriť osvetu a zvýšiť multiplikačný účinok, pokiaľ ide o odbornú prípravu poskytovanú sieti. 
Budú pokračovať v rozvíjaní užšej spolupráce s EIB/EIF8. Nové nástroje IT sa zaviedli vo februári 
2022. 

87. Rozpočet iniciatívy Startup Europe na roky 2014 – 2020 bol obmedzený na 30 miliónov EUR. 

88. Pozri odpoveď na body 72 a 73. 

89. Pozri odpoveď na bod 71. 

90. Prístup ku všetkým potenciálnym trhom a k príležitostiam financovania (vrátane 

medzinárodných trhov) je nevyhnutný pre rast a rozšírenie európskych začínajúcich podnikov 
v záujme získania postavenia svetových lídrov. Organizácia podujatí zameraných na párovanie 

                                                 
8 EIB okrem toho prednášala na tému náležitej starostlivosti EIB v súvislosti s Európskou radou pre inováciu 

členom siete EEN v rámci seminára odbornej prípravy, ktorý zorganizovali Komisia a EISMEA 18. –
 19. novembra 2021. EIB je pripravená zúčastniť sa na budúcich podujatiach s cieľom predstaviť okrem 
iného najnovšie vyvinuté nástroje IT vrátane nástroja Green Checker. 
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a rozširovanie podnikov s cieľom nadväzovať dlhodobé partnerstvá, aj keď to vedie 
k nadobudnutiam, je vítaná, pokiaľ sa tým umožňuje začínajúcim podnikom pokračovať v prevádzke 
a raste v EÚ. Prístup ku všetkým potenciálnym trhom a k príležitostiam financovania (vrátane 
medzinárodných trhov) je nevyhnutný pre rast a rozšírenie európskych začínajúcich podnikov 
v záujme získania postavenia svetových lídrov. Organizácia podujatí zameraných na párovanie 
a rozširovanie podnikov s cieľom nadväzovať dlhodobé partnerstvá, aj keď to vedie 
k nadobudnutiam, je vítaná, pokiaľ sa tým umožňuje začínajúcim podnikom pokračovať v prevádzke 
a raste v EÚ. 

Odporúčanie 1 – Zvýšiť informovanosť, súdržnosť 

a udržateľnosť podpory internacionalizácie MSP 

1A) Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia sa zaväzuje pravidelne a v každom prípade do konca roka 2023 aktualizovať svoju správu 
s názvom Overview of EU instruments contributing to internationalisation of European Business. 

Komisia by chcela zdôrazniť, že v rámci zdieľaného riadenia sa v článku 49 nariadenia (EÚ) 
2021/1060 stanovuje povinnosť uverejňovať informácie o projektoch, ktoré boli spolufinancované 
riadiacimi orgánmi. 

1B) Komisia prijíma odporúčanie. 

Analýza a identifikovanie nedostatkov a prekrývania je úvodným krokom, pričom by sa mal vykonať 
pred poskytnutím riešenia na podporu synergií. 

1C) Komisia prijíma odporúčanie. 

V nových usmerneniach k Programu pre jednotný trh sa berú do úvahy posúdenie vplyvu a priebežné 
hodnotenie predchádzajúcich akcií/programov. 

Hodnotenie a posúdenie vplyvu sa vykonajú predovšetkým na úrovni Programu pre jednotný trh. Útvary, 
ktoré vykonávajú aktivity v rámci každého špecifického cieľa, sú zodpovedné za prípravu, zber 
a zostavovanie údajov na vhodné monitorovanie a hodnotenie svojich vlastných aktivít, pričom 
pripravujú nevyhnutné podávanie správ (pozri cieľ 3.2.b piliera Programu pre jednotný trh stanovený 
v základnom akte o Programe pre jednotný trh). 

Záverečné hodnotenie programu COSME (2023), ako aj priebežné hodnotenie Programu pre 
jednotný trh v štvrtom roku vykonávania programu poskytnú informácie na odôvodnenie budúcich 
akcií vrátane akýchkoľvek akcií zameraných na internacionalizáciu MSP. Osobitné hodnotenia sa 
predpokladajú aj v prípade niekoľkých rozsiahlych akcií. 

1 D) Komisia prijíma odporúčanie. 

Posúdenie účinnosti stratégie pre internacionalizáciu MSP bude zložitou úlohou, pričom sa zohľadní 
vplyv iných politík (politika pre MSP, obchodná politika, priemyselná politika, regionálna politika, 
rozvojová politika). 



 

11 

Odporúčanie 2 – Zvýšiť viditeľnosť siete Enterprise Europe 

Network, jej spoluprácu s inými podobnými programami, jej 

aktivity odbornej prípravy a zemepisné pokrytie 

 2A) Komisia a EISMEA prijímajú odporúčanie. 

  

 2B) Komisia a EISMEA prijímajú odporúčanie. 

  

 2C) Komisia a EISMEA prijímajú odporúčanie. 

  

 2D) Komisia a EISMEA prijímajú odporúčanie. 

 

Odporúčanie 3 – Zlepšiť monitorovanie a dlhodobú účinnosť 

iniciatívy Startup Europe 

3A) Komisia prijíma odporúčanie. 

Komisia podporuje dlhodobú udržateľnosť projektových aktivít, disponuje však obmedzenými 
možnosťami pri jej presadzovaní po skončení projektu a rozpustení konzorcia. Jednotliví projektoví 
partneri sa však môžu rozhodnúť, že budú po skončení projektu v niektorých projektových aktivitách 
pokračovať. 

3B) Komisia prijíma odporúčanie. 

3C) Komisia prijíma odporúčanie. 
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