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Tlačová správa

Luxemburg 29. augusta 2019

Audítori posudzujú podporu EÚ
pre priemysel 4.0 a digitálne inovácie
v Európe
Európsky dvor audítorov vykonáva audit podpory a financovania EÚ určených na digitalizáciu
priemyslu a posilnenie digitálnych inovácií v Európe. Audítori budú preverovať, či Európska
komisia poskytuje členským štátom účinnú podporu na digitalizáciu ich priemyslu a pomáha
startupom a malým a stredným podnikom (MSP) v ich snahe o digitalizáciu.
„Ak si má EÚ zachovať konkurencieschopnosť, musí podporovať priemysel pri digitálnej
transformácii, ktorá v súčasnosti prebieha. Digitalizácia európskeho priemyslu je v tejto súvislosti
kľúčovou iniciatívou a pri tomto audite by sme chceli posúdiť jej doterajšiu účinnosť,“ uviedla
Iliana Ivanova, členka Európskeho dvora audítorov, ktorá tento audit vedie. „Očakáva sa,
že kľúčový pokrok v prospech priemyslu 4.0 sa dosiahne do roku 2025. Spoločnosti v EÚ, najmä
malé a stredné podniky, by sa mali pripraviť, aby boli schopné svoj tradičný spôsob fungovania
prispôsobiť novým digitálnym technológiám.“
Audítori dnes uverejnili podkladový dokument k auditu digitalizácie európskeho priemyslu.
Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako
zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom
auditu.
Priemysel 4.0 používa digitálne technológie, aby spájal ľudí, veci a procesy v reálnom čase. Tento
proces od základu mení výrobu a podnikanie a vďaka vyššej rýchlosti a efektívnosti vytvára
pridanú hodnotu. Podniky po celom svete sa budú musieť transformovať, aby udržali krok
s vývojom, čo si vyžaduje značné investície.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie
dokumentu v angličtine je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.
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Pokiaľ ide o digitálny rozvoj, v EÚ existujú veľké rozdiely medzi regiónmi a sektormi, od viac ako
63 % v programovaní po 4 % v stavebníctve. MSP predstavujú 99 % všetkých podnikov, no vysoko
digitalizovaná je menej než jedna pätina z nich. Je potrebné podporovať ich v digitalizácii ich
pracovných procesov, keďže často nemajú dostatok zdrojov, ktoré sú nutné na to, aby výzvu
spojenú s prechodom k digitalizácii zvládli samy.
Komisia a členské štáty v posledných rokoch spustili niekoľko iniciatív s cieľom vytvoriť jednotný
digitálny trh a digitalizovať európsky priemysel a prijali opatrenia v oblasti dátového
hospodárstva, internetu vecí a cloud computingu.
V roku 2016 spustila Komisia iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu, ktorá podnietila
vytváranie centier digitálnych inovácií. Tieto „inteligentné“ centrá pomáhajú podnikom, najmä
MSP a startupom, s najnovším know-how a technológiami potrebnými na ich digitálnu
transformáciu. Nadväzujú tiež kontakty s investormi do digitálnych zmien a prepájajú
dodávateľov digitálnych inovácií s potenciálnymi používateľmi.
Na financovanie tejto iniciatívy je vyčlenená suma 11,5 mld. EUR a poskytuje sa z programu EÚ
Horizont 2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Komisia odhaduje, že toto financovanie
bude do roku 2020 stimulovať verejné a súkromné investície vo výške takmer 40 mld. EUR,
a v období 2021 – 2027 plánuje pokračovať vo financovaní digitálnych inovácií.
Audítori budú skúmať podporu, ktorú Komisia poskytla členským štátom pri vypracúvaní,
vykonávaní a následnej kontrole ich stratégií digitalizácie, a posúdia úroveň podpory centier
digitálnych inovácií v celej Európe. Taktiež preskúmajú, či Komisia pomáha vytvárať právne
prostredie primerané digitálnemu veku a pripojiteľnosti.
Poznámky pre redaktorov
Audítori budú analyzovať niekoľko projektov a prípadne vykonajú kontroly na mieste
vo vybraných krajinách (Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Portugalsko). Uverejnenie audítorskej
správy sa plánuje v roku 2020.
EDA v minulosti vydal audítorské správy o niekoľkých súvisiacich témach, vrátane podpory EÚ
pre podnikateľské inkubátory, elektronický obchod, internetové širokopásmové pripojenie
a kybernetickú bezpečnosť.
Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom k auditu:
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu
Tel.: (+352) 4398 45410 Mobil: (+352) 621 55 22 24
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