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Auditoři EU kontrolují evropské financování poskytované na 
podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků  

Evropský účetní dvůr (EÚD) zahájil audit, jehož cílem je prověřit, zda financování EU 
poskytované malým a středním podnikům pomáhá zvyšovat jejich konkurenceschopnost a 
schopnost v budoucnosti obstát. Auditoři budou posuzovat, zda podpora, kterou Evropská 
komise realizuje prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), vede k růstu 
konkurenceschopnosti začínajících a rozvíjejících se podniků. Budou zároveň kontrolovat, zda 
členské státy toto financování směřují k příslušným příjemcům, zda se při tom zaměřují na 
nejrelevantnější potřeby a zda financované projekty přinášejí výsledky. Tento audit je 
prováděn v kontextu krize způsobené pandemií covid-19, která pro podniky v EU znamená, že 
musí k přežití na trhu za náročnějších ekonomických podmínek vynakládat zvláštní úsilí. 

Malé a střední podniky jsou páteří hospodářství EU. V jejích regionech pomáhají šířit inovace 
pomocí špičkových řešení uplatňovaných u oblastí, jako jsou klimatická změna, efektivní 
využívání zdrojů nebo sociální soudržnost. EU si klade za cíl stát se nejatraktivnějším místem na 
světě pro začínající a rozvíjející se podniky. Finanční prostředky z EFRR určené malým a středním 
podnikům, na něž se auditoři nyní zaměří, dosahují ve stávajícím sedmiletém rozpočtovém 
období (2014–2020) téměř 55 miliard EUR. Hlavními příjemci jsou Polsko (přibližně 11 miliard 
EUR) následované Itálií, Španělskem a Portugalskem (každá z těchto zemí dostává 4,5 až 5,5 
miliardy EUR). 26 miliard EUR z těchto finančních prostředků je určeno na posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 

„Náš audit má za cíl pomoci Komisi i členským státům lépe využívat EFRR na to, aby se malé a 
střední podniky v EU staly konkurenceschopnějšími, odolnějšími a také připravenějšími na 
budoucnost,“ uvedl člen EÚD Pietro Russo, který tento audit vede. „To je obzvlášť důležité 
s ohledem na problémy, kterým malé a střední podniky musí nyní v souvislosti s krizí způsobenou 
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pandemií covid-19 čelit, ale rovněž vzhledem k tomu, jak významnou roli pro začínající a 
rozvíjející se podniky v některých členských státech hraje právě EFRR.“ 

V důsledku pandemie covid-19 a následné globální ekonomické krize je pro malé a střední 
podniky přežití na trhu ještě těžší než dříve, protože se prostředí pro podnikání se stalo ještě 
náročnějším. Jejich schopnost přizpůsobit se této situaci se bude odvíjet nejen od jejich 
současné konkurenceschopnosti, ale také od jejich konkurenčního potenciálu. Malé a střední 
podniky však mají často problémy s přístupem k financování a trpí nedostatkem kvalifikované 
pracovní síly a rovněž nadměrnou regulací a byrokratickou zátěží. Komise pro řešení těchto 
problémů již přišla s určitými strategickými regulačními iniciativami. Patří k nim například tzv. 
„Small Business Act“ pro Evropu z roku 2008, „Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející 
podniky“ z roku 2016 a „Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřenou na malé a 
střední podniky“ z roku 2020. Z rozpočtu EU jsou malé a střední podniky navíc podporovány 
formou grantů, půjček a finančních nástrojů pro různé oblasti, k nimž například patří výzkum, 
kultura, soudržnost nebo zemědělství, a také prostřednictvím investičních iniciativ pro reakci na 
koronavirus jako například CRII, CRII+ a REACT-EU, které poskytují dodatečné finanční prostředky 
z EFRR, hlavně v podobě provozního kapitálu nebo investiční podpory.  

Podpora malých a středních podniků zůstává zároveň klíčovým pilířem politiky soudržnosti EU 
pro příští dlouhodobý rozpočet (2021–2027). Auditoři proto rovněž provedou úvodní posouzení 
koncepce této podpory pro nové období. 

Poznámky pro redaktory 

V roce 2018 v EU existovalo přes 25 milionů malých a středních podniků, které zaměstnávaly 98 
milionů osob a vytvářely přes 56 % celkové přidané hodnoty. Počet těchto podniků se přitom 
v jednotlivých členských státech výrazně liší: nejvíce je jich v Itálii (3,7 milionu) a nejméně na 
Maltě (28 500). Počet malých a středních podniků na jednoho obyvatele je nejvyšší v České 
republice (96/1000), nejnižší je v Rumunsku (25/1000). Většina malých a středních podniků (více 
než 6 milionů) působí v odvětví velkoobchodu a maloobchodu a odvětví opravy motorových 
vozidel a motocyklů.  

Konečná zpráva je plánována na podzim 2021. Evropský účetní dvůr dnes zveřejnil zprávu 
o připravovaném auditu, která je k dispozici v angličtině na internetové stránce eca.europa.eu. 
Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením 
auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo doporučení. Tento audit 
doplňuje nedávnou zvláštní zprávu EÚD týkající se podpory EU pro inovace malých a středních 
podniků a také jiný probíhající audit zaměřený na podporu EU, která má pomoci malým a 
středním podnikům v přístupu na mezinárodní trhy.  

Zítra dne 15. října pořádá EÚD virtuální konferenci na téma podpory investic EU v dobách krize: 
pro registraci na poslední chvíli kontaktujte tiskové oddělení EÚD. 

Informace o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde. 

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45510 / M: (+352) 621 552 224 
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