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Auditoři hodnotí, jak EU podporuje 
průmysl 4.0 a digitální inovace v Evropě 

Evropský účetní dvůr provádí audit podpory a financování EU určených na digitalizaci průmyslu 
a povzbuzení digitálních inovací v Evropě. Auditoři budou prověřovat, zda Evropská komise 
účinně podporuje členské státy při digitalizaci průmyslu a pomáhá začínajícím a malým a 
středním podnikům v jejich snahách o digitalizaci. 

„Má-li si EU zachovat konkurenceschopnost, musí podporovat průmysl při digitální transformaci, 
která právě probíhá. Digitalizace evropského průmyslu je v této souvislosti klíčovou iniciativou a 
při tomto auditu bychom chtěli posoudit její dosavadní účinnost,“ uvedla členka Evropského 
účetního dvora odpovědná za audit Iliana Ivanovová. „Do roku 2025 by měla iniciativa průmysl 
4.0 výrazně pokročit. Podniky v Evropě, zejména pak malé a střední podniky, by se měly připravit, 
aby byly schopny svůj tradiční způsob fungování přizpůsobit novým digitálním technologiím.“ 

Auditoři dnes zveřejnili zprávu o připravovaném auditu digitalizace evropského průmyslu. Zprávy 
o připravovaném auditu informují o probíhajícím auditním úkolu. Slouží jako zdroj informací pro 
ty, kteří se zajímají o politiky nebo programy, jež jsou předmětem auditu.  

Průmysl 4.0 používá digitální technologie, aby propojoval lidi, věci a procesy v reálném čase. 
Tento proces od základu mění výrobu a podnikání a díky vyšší rychlosti a efektivnosti vytváří 
přidanou hodnotu. Podniky po celém světě se budou muset změnit, aby udržely krok s vývojem, 
což bude vyžadovat značné investice. 

V EU se v digitálním rozvoji mezi regiony a odvětvími vyskytují značné disproporce – od více než 
63 % v programování po 4 % ve stavebnictví. Malé a střední podniky představují 99 % všech 
podniků, avšak méně než pětina je vysoce digitalizovaná. Je třeba napomáhat digitalizaci jejich 
pracovních procesů, neboť často postrádají zdroje, které jsou nutné k tomu, aby přechod k 
digitalizaci zvládly samy. 
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Komise a členské státy v posledních letech zahájily řadu iniciativ s cílem vytvořit jednotný digitální 
trh a digitalizovat evropský průmysl a přijaly opatření v oblasti ekonomiky založené na datech, 
internetu věcí a cloud computingu.  

V roce 2016 zahájila Komise iniciativu digitalizace evropského průmyslu, která podnítila vytváření 
center pro digitální inovace. Tato „inteligentní“ centra společnostem, zejména malým a středním 
a začínajícím podnikům, pomáhají s nejnovějším know-how a technologiemi potřebnými pro 
jejich digitální transformaci. Navazují také kontakty s investory do digitálních změn a spojují 
dodavatele digitálních inovací s možnými uživateli. 

Na financování iniciativy je vyčleněna částka 11,5 miliardy EUR, která se poskytuje z programu EU 
Horizont 2020 a z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Komise odhaduje, že toto financování 
podnítí do roku 2020 veřejné a soukromé investice ve výši téměř 40 miliard EUR, a plánuje 
pokračovat ve financování digitálních inovací i v období 2021–2027. 

Auditoři budou zkoumat podporu, kterou Komise poskytuje členským státům na vývoj, zavádění a 
realizaci jejich digitalizačních strategií, a budou posuzovat, jaké podpory se v Evropě dostává 
centrům pro digitální inovace. Budou se také zajímat o to, zda Komise pomáhá vytvořit právní 
prostředí přiměřené digitální éře a konektivitě. 

Poznámky pro redaktory 

Auditoři budou analyzovat řadu projektů a případně provedou také kontroly na místě ve 
vybraných zemích (Německo, Maďarsko, Polsko a Portugalsko). Předpokládáme, že auditní zpráva 
bude vydána v roce 2020.  

EÚD již dříve zveřejnil auditní zprávy na několik souvisejících témat, včetně podpory EU pro 
podnikatelské inkubátory, elektronické obchodování, širokopásmové připojení k internetu a 
kybernetickou bezpečnost.  

Tiskový kontakt pro tuto zprávu: 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 

T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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