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Tento dokument představuje v souladu s článkem 259 finančního nařízení odpovědi Evropské 

komise na připomínky uvedené ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, které budou 

zveřejněny spolu se zvláštní zprávou.

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

Odpovědi Komise 

I Evropské statistiky jsou vyvíjeny, vypracovávány a šířeny v souladu se zásadami, které jsou 

zakotveny v článku 338 Smlouvy o fungování Evropské unie a dále upřesněny v nařízení (ES) 
č. 223/2009 o evropské statistice a v Kodexu evropské statistiky. Cílem Eurostatu je poskytovat 
spolehlivé a srovnatelné statistické informace, a tím podporovat politiky Unie založené na faktech 
a realizaci politických priorit Komise a současně informovat všechny uživatele včetně podniků 
a veřejnosti obecně. 

Priority Unie v oblasti statistiky jsou definovány ve víceletých statistických programech, jež navrhuje 
Komise a přijímá Evropský parlament a Rada. Eurostat plní rozpočet statistických programů 
prostřednictvím grantů a zadávání veřejných zakázek. 

Eurostat vypracovává evropské statistiky vhodné pro daný účel v partnerství s národními 
statistickými úřady členských států a jinými vnitrostátními orgány určenými k vypracovávání 
oficiálních statistik v rámci Evropského statistického systému (ESS) na základě společných 
statistických norem, metod, procesů, postupů a nástrojů. Odborné vedení poskytuje systému ESS 
Výbor pro Evropský statistický systém, kterému předsedá Eurostat a který se skládá ze zástupců 
členských národních statistických úřadů. Úzká spolupráce v rámci systému ESS má za cíl rozvíjet 
statistickou metodiku, aby se ve všech členských státech harmonizovaly údaje a získávaly 
srovnatelné údaje, které jsou zveřejňovány na internetových stránkách Eurostatu podle veřejně 
dostupných kalendářů termínů zveřejňování. 

IV Z výsledků průzkumu spokojenosti uživatelů provedeného Eurostatem vyplývá, že většina 

uživatelů hodnotí kvalitu údajů poskytovaných Eurostatem jako velmi dobrou nebo dobrou 
(v minulém průzkumu v roce 2020 ji jako velmi dobrou ohodnotilo 26 % uživatelů a jako dobrou 
46 % uživatelů). To potvrzují i výsledky nového průzkumu spokojenosti uživatelů z roku 2022, 
v němž kvalitu údajů jako velmi dobrou ohodnotilo 30 % uživatelů a jako dobrou 41 % uživatelů. 

V V roce 2018 byl zaveden spolehlivější systém sledování založený na vhodnějších ukazatelích. 

Komise je toho názoru, že díky novým ukazatelům bude možné u evropských statistik za použití 
digitálních technologií objektivně měřit relevanci, včasnost a srovnatelnost v čase. Byla provedena 
dvě průběžná a jedno závěrečné hodnocení provádění programu, která pokryla celou dobu jeho 
trvání (2013–2020) a byla zveřejněna na internetových stránkách Eurostatu. 

Předchůdce Evropského statistického poradního výboru, tj. Evropský poradní výbor pro statistické 
informace v hospodářské a sociální oblasti (CEIES), měl širší složení. Výbor CEIES byl poté zeštíhlen 
do podoby Evropského statistického poradního výboru, který je při zprostředkovávání názorů 
různých skupin uživatelů úžeji zaměřený a efektivnější. 

Co se týče potřeb uživatelů, šíří Eurostat velké množství statistických údajů, z nichž mohou uživatelé 
při své práci v kontrolovaných oblastech vycházet, i když některé aspekty je třeba ještě vylepšit, na 
což se v současné době Eurostat zaměřuje v prováděném přezkumu. 

VI Eurostat financuje statistické činnosti, pokud takové financování vyplývá z právních předpisů. 

U všech statistických činností včetně těch povinných se financování Eurostatem může vztahovat na 
projekty, které přinášejí nebo zkoušejí inovativní řešení, nové zdroje údajů, pilotní studie, studie 
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proveditelnosti a nová politická témata pro případnou realizaci v budoucnu, zahrnují tvorbu 
experimentálních statistik a jejichž cílem je dosáhnout zlepšení mimo jiné v podobě účinnějších 
statistických procesů nebo inovativní metodiky. Komise souhlasí, že by prostřednictvím evropského 
statistického programu měly být Eurostatu a národním statistickým úřadům přiděleny dostatečné 
prostředky, přičemž by se vysoká priorita měla dávat inovativním projektům. To, že jsou 
zpřístupňovány dodatečné prostředky z jiných programů Unie, je běžnou praxí na podporu dalších 
zvláštních potřeb v oblasti statistiky, které vyplývají z politik Komise a nemohou být prostředky 
z evropského statistického programu pokryty. Komise se domnívá, že tím není zpochybněna 
profesionální nezávislost Eurostatu na jiných útvarech Komise. 

VII V oblastech, jichž se audit týkal, jako je například postup při nadměrném schodku a hrubý 

národní důchod, není ověřování na místě v členských státech ze statistického hlediska k zajištění 
spolehlivosti statistik nutné. Komise je toho názoru, že Eurostat v dotčených oblastech hloubkové 
hodnocení srovnatelnosti a soudržnosti údajů provádí a že je toto hodnocení založeno na 
spolehlivých ověřovacích postupech, zprávách o kvalitě a diskusích se statistiky členských států. 

Eurostat bude s členskými státy spolupracovat na další harmonizaci jimi zasílaných zpráv o kvalitě 
a jejich formy, jakož i na zlepšení včasnosti v uvedených oblastech (statistiky v oblasti zdraví 
a podnikové statistiky). 

VIII Kalendáře termínů zveřejňování statistických údajů Eurostatem jsou úplné, a pokud jde 

o jejich podrobnost, jsou v souladu s postupy OECD a národních statistických úřadů. Podrobnější 
informace jsou v souladu s mezinárodními postupy poskytovány jako součást metadat nebo 
statistických produktů.  

Eurostat právě přezkoumává své politiky revizí v reakci na doporučení Evropské poradní komise pro 
dohled nad statistikou (ESGAB).  

Současná praxe Eurostatu, který poskytuje přístup před zveřejněním, je v souladu s Kodexem 
evropské statistiky. Eurostat nicméně stávající postupy předběžného zveřejnění znovu posoudí.  

IX Vzájemná hodnocení se opírají o komplexní a účinnou metodiku zahrnující i jejich četnost 

a rozsah, kterou schválil Výbor pro ESS. Komise má za to, že současná četnost i rozsah vzájemných 
hodnocení jsou pro daný účel vhodné. 

X Pokud jde o doporučení Evropského účetního dvora (EÚD): 

– Komise první doporučení částečně přijímá.  

– Komise druhé doporučení přijímá.  

– Komise třetí doporučení částečně přijímá.  

– Komise čtvrté doporučení částečně přijímá. 

– Komise páté doporučení odmítá.  
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ÚVOD (body 1–11) 

11 V souladu s rozhodnutím č. 234/2008/ES je úkolem Evropského statistického poradního výboru 

pomáhat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi při zajišťování toho, aby bylo při koordinaci 
strategických cílů a priorit stanovených statistickou politikou Unie přihlédnuto k potřebám uživatelů 
a k nákladům, které nesou poskytovatelé informací a instituce, které produkují statistické informace. 
Rovněž je právně stanoveno složení tohoto výboru.  

Poradní komise ESGAB má podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES mandát 
k poskytování nezávislého pohledu na systém ESS, pokud jde o dodržování Kodexu evropské 
statistiky. 

ROZSAH A KONCEPCE AUDITU (body 12–20)  

Komise neodpověděla.  

PŘIPOMÍNKY (body 21–89) 

Odpovědi Komise: 

23 Jak je vidět na obrázku 4, byl v roce 2018 zaveden spolehlivější systém sledování, který je 

založen na vhodnějších ukazatelích a vazbách mezi činnostmi a cíli evropského statistického 
programu. Komise je toho názoru, že díky novým ukazatelům bude možné u evropských statistik za 
použití digitálních technologií objektivně měřit relevanci, včasnost a srovnatelnost v čase. Byla 
provedena dvě průběžná a jedno závěrečné hodnocení provádění programu, která pokryla celou 
dobu jeho trvání (2013–2020). Předmětem tohoto závěrečného hodnocení bylo posouzení, zda byly 
splněny cíle programu. Hodnocení sestávalo ze zprávy Evropskému parlamentu a Radě 
a příslušného průvodního pracovního dokumentu útvarů Komise a oba tyto dokumenty byly 
zveřejněny na internetových stránkách Eurostatu.  

25 Cílem konzultací o konkrétních produktech je zjistit, jak jsou s těmito produkty spokojeni 

uživatelé z konkrétní cílové skupiny: u experimentálních statistik se provádí konzultace 
s akademickou obcí o spolehlivosti metod a výstupů a při konzultacích s osobami se zdravotním 
postižením se ověřuje, jak jsou pro ně statistiky přístupné různými kanály.  

Eurostat zjišťoval potřeby uživatelů také při rozsáhlé konzultaci nazvané Power from Statistics, 
která se konala v roce 2017 a jíž se zúčastnily různé skupiny uživatelů. Sešli se na ní významní 
zástupci rozlišných pohledů na společnost, aby poskytli svůj názor na to, jak budou vypadat 
informační potřeby v budoucnu a jak by je evropská oficiální statistika mohla naplnit. Všechny 
informace o této konzultaci jsou k dispozici na internetových stránkách Eurostatu. 

26 Uživatele, respondenty a další zúčastněné strany v oblasti evropské statistiky (včetně vědecké 

obce, sociálních partnerů a občanské společnosti) v souladu s rozhodnutím č. 237/2008/ES ze dne 
11. března 2008 zastupuje dvanáct členů, které jmenuje Komise (po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Radou). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=CS
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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Předchůdce poradního výboru (Evropský poradní výbor pro statistické informace v hospodářské 
a sociální oblasti – CEIES) měl širší složení. Výbor CEIES byl poté zeštíhlen do podoby Evropského 
statistického poradního výboru, který je při zprostředkovávání názorů různých skupin uživatelů úžeji 
zaměřený a efektivnější. 

28 Pokud jde o statistiky zdrojů a činností v oblasti zdravotní péče, zajišťují již shromažďování 

podstatných údajů o zdravotní péči nesouvisejících s výdaji společně Eurostat, OECD a WHO a tyto 
údaje jsou uživatelům k dispozici. Aby Eurostat zajistil ještě lepší kvalitu a větší úplnost a zaručil 
udržitelnost shromažďování údajů, vypracoval návrh prováděcího nařízení, jež se týká 
zdravotnických zařízení, lidských zdrojů v oblasti zdravotní péče a využívání zdravotní péče. Tento 
návrh by měl být přijat do konce roku 2022.  

Odborníci na mezinárodní úrovni považují nemocnost za velmi komplexní jev, který se z hlediska 
statistiky obtížně měří. Na téma statistik nemocnosti probíhají diskuse se zástupci členských států 
v řadě odborných skupin v rámci Eurostatu (pracovní skupina pro statistiky nemocnosti, technická 
skupina pro statistiky nemocnosti, pracovní skupina pro statistiky v oblasti veřejného zdraví) 
a s uživateli údajů z Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (SANTE). Eurostat 
poskytl granty členským státům na to, aby provedly pilotní sběr údajů, jehož cílem je posoudit 
možnost využití zdrojů údajů, které byly určeny v nových metodikách. Výsledky tohoto pilotního 
sběru údajů budou analyzovány v roce 2023. 

29 Eurostat definici malých a středních podniků používá v souladu s doporučením Komise 

o definici mikropodniků, malých a středních podniků (2003/361/ES), neboť v článku 7 tohoto 
doporučení je uvedeno, že pro statistické účely jako jediné kritérium postačuje počet zaměstnanců. 

Eurostat však uznal, že je potřeba definici, již v současnosti používá, přezkoumat a zvážit doplnění 
souboru kritérií o kritéria finanční, která by lépe odrážela měnící se ekonomickou skutečnost. 

31 Granty se rovněž využívají pro rozvoj nových statistických metodik a zdrojů údajů a pro tvorbu 

rámců zajištění kvality statistik vycházejících z jednoho nového zdroje údajů nebo z nové kombinace 
zdrojů údajů (např. administrativních údajů a dat velkého objemu). 

32 Komise je toho názoru, že při financování statistických činností pomocí prostředků na základě 

dalšího pověření je dodržována profesionální nezávislost Eurostatu na jiných útvarech Komise.  

Specifické potřeby generálních ředitelství odrážejí priority uživatelů statistik nebo požadavek 
sledovat a vyhodnocovat dopad konkrétních výdajových programů na základě spolehlivých, 
kvalitních údajů a statistik, a nikoli pouze na základě studií zadaných ad hoc. Potřeby ostatních 
útvarů Komise v oblasti údajů nevznikají ad hoc ani nejsou krátkodobé. Zmíněné granty mohou 
rovněž pokrývat pilotní studie nebo se mohou zaměřovat na přípravu podmínek pro používání 
nových metodik nebo nových zdrojů údajů – to jsou činnosti, které by jinak z vnitrostátních 
prostředků nebyly financovány. 

Legislativní akty přijímané Evropským parlamentem a Radou někdy počítají s financováním činností, 
které jsou nezbytné pro provedení daného aktu. Tyto činnosti mohou zahrnovat dobrovolné pilotní 
studie, jejichž cílem je posoudit, zda je možné novým způsobem sběru údajů zlepšit některé aspekty 
statistiky, která má být vypracována, jako například granularitu na územní úrovni, nebo mohou 
zahrnovat vývoj metodik pro dotčenou statistiku. V jiných případech jsou těmito činnostmi vlastní 
sběr údajů a vypracování statistiky například o ad hoc tématech na žádost uživatelů, což je 
kupříkladu případ nařízení (EU) 2019/1700 o sociálních statistikách a nařízení (EU) 2019/2152 
o podnikových statistikách.  
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33 Eurostat financuje statistické činnosti, pokud takové financování vyplývá z právních předpisů. 

U všech statistických činností včetně těch povinných se financování Eurostatem může vztahovat na 
projekty, které přinášejí nebo zkoušejí inovativní řešení, nové zdroje údajů, pilotní studie, studie 
proveditelnosti a nová politická témata pro případnou realizaci v budoucnu, zahrnují tvorbu 
experimentálních statistik a jejichž cílem je dosáhnout zlepšení mimo jiné v podobě účinnějších 
statistických procesů nebo inovativní metodiky.  

Co se týče nákladů na zaměstnance, uplatňuje Eurostat čl. 186 odst. 4 písm. e) finančního nařízení 
EU. 

34 Komise si je vědoma toho, jak je kvalitativní hodnocení důležité. Se zavedením elektronických 

grantů „eGrants“ v roce 2018 byla provedena zlepšení tak, aby bylo u všech grantů poskytnuto 
podrobné odůvodnění. Komise bere připomínku EÚD na vědomí a bude v tomto směru dále 
pracovat. 

Pokud jde o moduly šetření pracovních sil EU, jsou shrnutí všech zpráv členských států týkajících se 
grantů zveřejněna na internetových stránkách Eurostatu. 

39 Složité metodologické problémy musí být pečlivě prozkoumány a prodiskutovány s členskými 

státy. V zájmu kvality a konzistentnosti údajů by měly proběhnout podrobné diskuse a až poté by 
měly být vydány metodické pokyny. 

42 Údaje o zdravotní péči nesouvisející s výdaji shromažďují společně Eurostat, Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a WHO, a pokud jde o požadovaná metadata, řídí se při 
tom normou OECD. Použité zdroje a metody jsou uvedeny v souborech metadat. 

U jednotlivých statistik se používají různé metody a zdroje údajů a liší se i rychlost jejich vývoje. To, 
jak často jsou zprávy o kvalitě předkládány, proto záleží na jednotlivých statistických oblastech. 

43 Komise sice uznává, že je potřeba dále harmonizovat zprávy o kvalitě předkládané členskými 

státy a jejich formu, avšak tyto zprávy se v případě šetření pracovních sil a podnikových statistik řídí 
standardem systému ESS, kterým je jednotný systém integrovaných metadat, a v případě výdajů ve 
zdravotnictví standardem systému ESS pro strukturu zpráv o kvalitě. 

44 a 45 V oblastech, jichž se audit týkal, jako je například postup při nadměrném schodku 

a hrubý národní důchod, není ověřování na místě v členských státech ze statistického hlediska 
k zajištění spolehlivosti statistik nutné. Komise je toho názoru, že Eurostat v dotčených oblastech 
hloubkové hodnocení srovnatelnosti a soudržnosti údajů provádí a že je toto hodnocení založeno na 
spolehlivých ověřovacích postupech, zprávách o kvalitě a diskusích se statistiky členských států. 
U statistik v oblasti zdraví a u šetření pracovních sil se kontroly na místě v případě potřeby 
provádějí, avšak mají jinou povahu než kontroly prováděné v případě postupu při nadměrném 
schodku a hrubého národního důchodu. 

46 Eurostat se problémy týkajícími se lhůt pro předání údajů, úplnosti údajů, metodiky a kvality 

statistických údajů poskytovaných národními statistickými úřady zabývá proaktivně a okamžitě. 
Jsou přijímána nutná opatření na odpovídající úrovni, aby případné problémy vyřešily přímo Eurostat 
spolu s národním statistickým úřadem. Pokud tato opatření na útvarové úrovni ke sledování 
dodržování předpisů nevedou k úspěšnému řešení, zváží Eurostat, zda by nebylo vhodné zahájit 
formální kroky na úrovni Komise. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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48 Eurostat bude pracovat na dalším zlepšení dokumentace posouzení kvality. 

 

 

 

 

Rámeček 1 – Příklady nedostatků týkajících se přesnosti 

Všechny země řešily postupně se zvyšující míru neodpovědí na úrovni jednotek u šetření pracovních 

sil tím, že začaly shromažďovat údaje více způsoby (on-line, telefonicky, osobně) nebo použily 

statistické metody, kterými chybějící hodnoty nahradily. Eurostat podpořil členské státy zvláštními 

granty na zkoumání možností, jak míru neodpovědí snížit, a zajišťuje školení a semináře, které 

usnadňují výměnu osvědčených postupů.  

Co se týče požadavků na přesnost, jejichž plnění vyžaduje, aby země poskytovaly standardní chyby, 

nemůže Eurostat tyto chyby sám vypočítat, neboť nemá přístup ke všem informacím, které jsou 

potřeba ke kalibraci a pocházejí z jiných vnitrostátních zdrojů údajů.  

Na rozdíl od šetření pracovních sil se v případě strukturálních podnikových statistik nejedná 

o výběrové šetření, a proto u nich není třeba intervaly spolehlivosti vypočítávat. Eurostat 

systematicky analyzoval míru dodržování nařízení o strukturálních podnikových statistikách 

(č. 295/2008), pokud jde o správné používání pojmu „podnik“ jako statistické jednotky definované 

v nařízení o statistických jednotkách (č. 696/93), a v roce 2015 požádal všechny členské státy, které 

tato ustanovení nedodržovaly, aby vypracovaly akční plán, jenž zajistí jejich plné dodržování. 

Členské státy akční plány postupně provádějí, avšak jedná se o složité téma, které z jejich strany 

vyžaduje čas a zdroje. Eurostat zajišťuje sledování vývoje prostřednictvím hodnocení v rámci 

skupiny ředitelů pro podnikové statistiky. Eurostat souhlasí, že úplné zavedení statistické jednotky 

„podnik“ způsobí v mnoha případech přerušení časových řad, avšak tomu se nelze vyhnout. Tam, 

kde přerušení časových řad nemá za následek podstatné změny hodnot, není třeba časové řady 

souhrnných ukazatelů přepočítávat. 

Eurostat sice uznává, že je důležité zavádět nové digitální technologie, které sníží náklady na 

vypracovávání statistik, a minimalizovat riziko lidských chyb, ale používání rozdílných systémů sběru 

údajů (v papírové nebo elektronické formě) automaticky neznamená horší kvalitu.  

Řízení kvality jednotlivých záznamů je v kompetenci členských států, které nesou hlavní 

odpovědnost za zajištění bezchybného kódování a školení osob, jež kódování provádějí.  

V případě Itálie jsou informace o řízení kvality, kódování a výsledcích auditu obsaženy ve 

vnitrostátních metadatech.  

Vnitrostátní soubor metadat poskytnutý Eurostatu Finskem a Kyprem nijak nenaznačuje, že by tyto 

státy měly problémy s kvalitou. 

50 Viz jednotlivé odpovědi k rámečku 2. 
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Rámeček 2 – Příklady nedostatků ve srovnatelnosti údajů 

Co se týče strukturálních podnikových statistik, může úplné zavedení statistické jednotky „podnik“ 

v mnoha případech způsobit přerušení časových řad. Tomu se však kvůli odlišnostem daných pojmů 

nelze vyhnout. Tam, kde přerušení časových řad nemá za následek podstatné změny hodnot, není 

třeba časové řady souhrnných ukazatelů přepočítávat. 

 

Co se týče statistik výdajů ve zdravotnictví, zabývá se Eurostat od roku 2019 vazbami a rozdíly 

mezi národními účty a systémem zdravotnických účtů spolu s odborníky z členských států v rámci 

pracovní skupiny systému ESS pro výdaje na zdravotní péči. Oceňování výdajů netržních 

poskytovatelů v systému zdravotnických účtů je jedním z témat této práce. 

51 Všechny země mají údaje o příčinách smrti kódovat podle Mezinárodní klasifikace nemocí 

(MKN) WHO (v souladu s nařízením (ES) č. 1338/2008).  

Země mají povinnost nahlásit jakoukoli aktualizaci automatizovaných systémů kódování a také 
uvést v metadatech informace o výběru a změně hlavních příčin smrti. Eurostat si je toho, že mezi 
jednotlivými zeměmi existují značné rozdíly v údajích o zápalu plic a demenci jako příčinách smrti, 
vědom, a proto se těmito tématy v současnosti zabývá technická skupina pro příčiny smrti. 

55 To, že členské státy předloží údaje se zpožděním, automaticky neznamená, že jsou tyto údaje 

zastaralé a že je proces neúčinný. Klíčovým faktorem při posuzování použitelnosti údajů je délka 
zpoždění. Pokud je zpoždění krátké, mohou být údaje přesto zveřejněny a mohou vyhovět potřebám 
uživatelů. 

Rámeček 3 – Příklady zpoždění při předkládání údajů 

Výdaje ve zdravotnictví 

K většímu opožďování v roce 2020 vedla krize způsobená pandemií COVID-19. Čtyři země, které 

pracovaly na vnitrostátních statistikách onemocnění COVID-19, Eurostat uvědomily, že ke zpoždění 

může dojít. Eurostat zkrátil interní lhůty pro ověření údajů, aby bylo zajištěno jejich včasné šíření. 

56 Při shromažďování údajů o příčinách smrti se vychází z mikrodat, tj. z jednotlivých úmrtí. Pro 

provedení odhadu údajů o jednotlivých úmrtích neexistuje žádná dohodnutá metodika. Při provádění 
takového odhadu by hrozilo, že budou opomenuty důležité změny trendů, což by mohlo vést 
k chybné interpretaci z epidemiologického hlediska. Proto Eurostat neprovedl žádný odhad údajů 
o příčinách smrti pro Francii a souhrnné ukazatele EU za rok 2018. 
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57 I když Komise uznává, že míra podrobnosti se v obou zprávách, které EÚD zkoumal, liší, je 

třeba vzít v potaz, že v každém z těchto dvou případů se obsah a struktura zpráv řídí požadavky 
normotvůrců EU. Zprávy, jež Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě, by navíc rozsahem 
neměly přesáhnout patnáct stran, což míru podrobnosti poskytovaných údajů omezuje. Eurostat 
podrobné údaje o kvalitě zveřejňuje na svých internetových stránkách mimo rámec požadavků na 
předkládání zpráv Parlamentu a Radě. 

Rámeček 4 – Nedostatky ve zprávách o kvalitě 
předkládaných Parlamentu a Radě 

Zpráva o provádění šetření pracovních sil předložená Evropskému parlamentu a Radě odpovídá 

ustanovením článku 7 nařízení Rady (ES) č. 577/98, který požaduje toto: 

„Každé tři roky počínaje rokem 2000 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o provádění tohoto nařízení. Zpráva hodnotí zejména kvalitu statistických metod, které členské státy 

navrhují pro zlepšení výsledků nebo usnadnění postupu zjišťování.“ 

Zpráva o strukturálních podnikových statistikách předložená Evropské radě a Parlamentu odpovídá 

ustanovením čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 295/2008 o strukturální statistice podniků, který 

požaduje toto: 

„Do 29. dubna 2011 a dále každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, zejména o jejich kvalitě a o zátěži, které pro 

podniky představují.“ 

58 Zprávy jsou vypracovávány v souladu s ustanoveními uvedených nařízení a s ohledem na míru 

podrobnosti, kterou mají zprávy předkládané Evropskému parlamentu a Radě vykazovat. 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Eurostatu. Eurostat rovněž Evropskému 
parlamentu a Radě pravidelně podává požadované informace a odpovídá na žádosti například 
v odpovědích na dotazy Parlamentu, při kontaktech s Parlamentem, na pravidelných setkáních 
v Radě, v každoročním statistickém balíčku určeném Radě atd. 

61 Eurostat vždy zveřejňuje údaje o šetření pracovních sil několika zemí najednou, aby vyhověl 

požadavku uživatelů, kteří chtějí mít vnitrostátní údaje k dispozici co nejdříve, a to i tehdy, pokud 
ještě není k dispozici souhrnný ukazatel za EU. Mezi předložením a zveřejněním údajů je vždy 
časový odstup. Vyplývá z postupu spočívajícího v tom, že Eurostat obdrží mikrodata, poté údaje 
ověří, členské státy případně zašlou opravené datové soubory, Eurostat provede výpočet ukazatelů 
a požádá členské státy, aby před zveřejněním potvrdily hlavní souhrnné výsledky. 

Údaje o výdajích ve zdravotnictví jsou šířeny v tomtéž roce, v němž jsou předloženy. V roce 2020 
Eurostat v návaznosti na zpoždění, s nímž členské státy předávaly údaje související se zdravotní 
krizí, urychlil ověřovací kontroly, aby byla zajištěna kontinuita šíření údajů. 

62 Kalendáře termínů zveřejňování statistických údajů Eurostatem jsou úplné, a pokud jde o jejich 

podrobnost, jsou v souladu s postupy OECD a národních statistických úřadů. Podrobné informace 
o členění klasifikace, použité klasifikaci a o metodikách včetně revizí jsou v souladu 
s mezinárodními postupy poskytovány jako součást metadat nebo statistických produktů. Poradní 
komise ESGAB rovněž ve zprávě za rok 2021 uvedla, že „uživatelé mají k dispozici veřejně dostupný 
podrobný kalendář termínů zveřejňování statistických údajů pokrývající různá období a různé 
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statistické produkty“, což je jedna z oblastí, v nichž Eurostat dodržuje Kodex evropské statistiky 
velmi dobře. 

63 Eurostat se tématem politiky revizí bude zabývat a prozkoumá, zda by se stávající pokyny 

mohly uplatnit i na další statistické oblasti nebo datové soubory. 

65 Eurostat provedl opatření v reakci na doporučení poradní komise ESGAB 2015/5 a 2015/7. 

V doporučení 2021/4 je uvedeno, že by Eurostat měl kriticky zhodnotit, zda je stávající praxe 
zpřístupňování statistik před zveřejněním v souladu s postavením Eurostatu, který je nejviditelnější 
složkou systému ESS. 

66 Zásada 6 stanoví podmínky, za nichž je přístup před zveřejněním statistik umožněn. Konkrétně 

má být omezen, odůvodněn, řízen a zveřejněn. Eurostat má za to, že přístup před zveřejněním je 
v souladu se zásadou 6 Kodexu evropské statistiky omezen, odůvodněn, řízen a zveřejněn. Eurostat 
poskytuje přístup před zveřejněním k některým klíčovým údajům poradci pro komunikaci a členovi 
kabinetu odpovědnému za koordinaci s Eurostatem z kabinetu komisaře Gentiloniho, Generálnímu 
ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, Generálnímu ředitelství pro zaměstnanost, sociální 
věci a sociální začleňování a Evropské centrální bance, jakož i několika akreditovaným tiskovým 
agenturám, jež dostávají tiskové zprávy předem elektronickou cestou, přičemž informace podléhají 
embargu. 

67 Eurostat má za to, že přístup k uvedeným údajům před zveřejněním je v souladu s Kodexem 

evropské statistiky omezen, odůvodněn, řízen a zveřejněn. Eurostat uvedená rizika zmírní tím, že 
postupy zpřístupnění těchto údajů před zveřejněním podrobí přísnému sledování. 

Rámeček 5 – Výzkum potenciálního dopadu přístupu před 
zveřejněním na kapitálové trhy 

Viz odpověď k bodu 67. 

69 Poskytování přístupu před zveřejněním je zavedenou praxí v drtivé většině členských států. 

Ukazatel 6.7 Kodexu evropské statistiky stanoví pravidla pro přístup před zveřejněním, jež poskytují 
rámec harmonizovaných postupů, které by statistické orgány v rámci systému ESS měly nezávisle 
uplatňovat. 

73 Pokud jde o doporučení 1–4, která poradní komise ESGAB vydala v rámci vzájemného 

hodnocení v roce 2014 ohledně právních předpisů, jimiž se řídí jmenování a odvolání vrcholného 
vedení, sdělil Eurostat poradní komisi, že jeho stanovisko je odlišné. Eurostat se totiž domnívá, že 
služební řád EU spolu s rozhodnutím Komise o Eurostatu, které jsou veřejně dostupné, odpovídají 
požadavkům stanoveným v Kodexu evropské statistiky. 

Další podrobnosti jsou uvedeny v odpovědi k bodu 74.  

Pokud jde o přístup před zveřejněním, Eurostat tuto záležitost prošetřil, přijal opatření k jeho 
dalšímu omezení a zajistil, aby byl řízen a zveřejněn v souladu se zásadou 6 Kodexu evropské 
statistiky (viz odpovědi k bodům 66–69).  
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Eurostat však v reakci na doporučení poradní komise ESGAB 2021/4 bude stávající praxi dále 
kriticky hodnotit. 

74 Eurostat v odpovědi na zprávu za rok 2021 potvrdil své předchozí stanovisko a vyjádření 

k náboru a odvolávání vrcholného vedení Eurostatu.  

V roce 2015 bylo na návrh Komise změněno nařízení (ES) č. 223/2009 tak, že do něj bylo začleněno 
výslovné ustanovení, podle nějž musí být zajištěno, aby byl postup jmenování generálního ředitele 
Eurostatu transparentní a založený na odborných kritériích. V praxi Komise přijala současnou 
generální ředitelku, současného zástupce generální ředitelky a současné ředitele v otevřených 
výběrových řízeních. Výzva k přihlášení uchazečů v roce 2016 navíc obsahovala přesný popis funkce 
generálního ředitele Eurostatu, aby bylo jasné, že se od uchazečů o tuto pozici očekává, že prokážou 
odbornou způsobilost v oblasti statistiky, která je pro plnění povinností v této pozici zapotřebí. Úloha 
a povinnosti generálního ředitele Eurostatu jsou popsány v článcích 7 a 8 rozhodnutí Komise 
o Eurostatu tak, aby bylo zajištěno, že generální ředitel příslušnou odbornou způsobilostí bude 
disponovat. 

75 Viz odpověď k bodu 73. 

76 Sledování zlepšovacích opatření vydaných na základě vzájemných hodnocení nebylo založeno 

pouze na důvěře. Eurostat za účelem ověření jejich provádění prováděl kontroly a podával o nich 
pravidelně zprávy Výboru pro ESS. Další přezkum byl tedy zajištěn i na úrovni tohoto výboru. 

77 Osm ze 155 zlepšovacích opatření uvedených v bodě 77 se týkalo Spojeného království a po 

vystoupení Spojeného království z EU již je není potřeba sledovat. Dalších 29 opatření, která se 
týkají plánování, podávání zpráv či přezkumů kvality, již bylo zahrnuto do činnosti příslušných 
národních statistických úřadů, a tudíž musí být považováno za provedená. Z toho vyplývá, že dosud 
nebylo provedeno 118 opatření, což představuje 13 % z celkového počtu 910 zlepšovacích opatření. 
Eurostat bude provádění těchto opatření nadále sledovat. 

79 To, že přijetí změn právních předpisů v oblasti statistiky trvá dlouho, není neobvyklé, neboť 

v přímé působnosti národních statistických úřadů je pouze přípravná fáze, nikoli projednání a přijetí 
změn vládou a poté parlamentem, které si mohou vyžádat delší dobu. 

Aby se napravilo, že nejsou vysocí představitelé klíčových zúčastněných stran zapojováni včas, byla 
pro třetí kolo vzájemných hodnocení systému ESS připravena komunikační kampaň a bylo navrženo 
zapojení zejména příslušného ministerstva nebo odpovědného vládního orgánu, které tak mají být 
informovány o procesu vzájemného hodnocení a o důvodech, proč byla vydána doporučení právní 
předpisy v oblasti statistiky revidovat. 

85 Příprava a provedení kvalitních vzájemných hodnocení vyžadují čas. Je zapotřebí zpracovat 

poznatky z předchozích kol, v případě potřeby provést revizi Kodexu evropské statistiky, vypracovat 
metodiku a podklady, které musí schválit Výbor pro ESS, a vzájemná hodnocení provést.  

Zaznamenaný časový odstup mezi oběma koly vzájemného hodnocení nepovažuje Komise za 
významný problém. Rovněž je třeba uvést, že provedení třetího kola bylo v důsledku koronavirové 
krize posunuto z období 2020–2022 na období 2021–2023. V případě Slovenska se musí vzít 
v úvahu, že jeho vzájemné hodnocení v roce 2013 sloužilo jako pilotní hodnocení k ověření metodiky 
vzájemného hodnocení, a proto bylo provedeno dříve než ostatní vzájemná hodnocení v druhém 
kole. 
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86 Pro výběr jiných vnitrostátních orgánů byla doporučena čtyři konkrétní kritéria. Členské státy si 

musely zvolit alespoň dvě z nich.  

Eurostat požádal země, u nichž vzájemné hodnocení proběhlo v roce 2021, aby mu sdělily, které 
jiné vnitrostátní orgány k účasti na vzájemném hodnocení vybraly, a aby výběr odůvodnily. Tyto 
informace byly předány Výboru pro ESS, čímž byl zajištěn prostor k tomu, aby všichni členové 
systému ESS mohli provést transparentní a kritické posouzení jiných vnitrostátních orgánů. Zpráva 
o pokroku při vzájemném hodnocení, jež byla předložena na zasedání Výboru pro ESS v květnu 
2021, například obsahovala informace o postupu a výsledcích výběru jiných vnitrostátních orgánů 
zemí, u nichž bylo vzájemné hodnocení v roce 2021 provedeno (položka 2.4). Předseda poradní 
komise ESGAB se účastní každého zasedání Výboru pro ESS a dostává veškeré dokumenty včetně 
zpráv o pokroku při vzájemném hodnocení, díky čemuž se může vyjádřit k jakékoli otázce týkající se 
vzájemného hodnocení. 

87 Hranice stanovující minimální počet jiných vnitrostátních orgánů na tři a jejich maximální počet 

na šest schválil Výbor pro ESS. Žádné jiné klíčové vnitrostátní orgány nebyly na základě kritérií 
schválených Výborem pro ESS ze vzájemného hodnocení vyloučeny. Na základě hodnocení 
zvoleného počtu jiných vnitrostátních orgánů je možné vyvodit závěry pro celý systém. 

88 Podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 235/2008/ES, kterým se zřizuje Evropská 

poradní komise pro dohled nad statistikou, je cílem poradní komise ESGAB poskytovat nezávislý 
pohled na Evropský statistický systém, pokud jde o dodržování Kodexu evropské statistiky. 

Mandát poradní komise ESGAB je proto jasně vázán na uplatňování tohoto kodexu. Poradní komise 
ESGAB se hodnotným způsobem podílí na činnostech, které mají nezávislost, integritu 
a odpovědnost členů systému ESS zaručit. Této úloze je přizpůsoben právní rámec, jenž je pro 
poradní komisi ESGAB stanoven. 

89 Vzájemná hodnocení jsou samoregulačním mechanismem a jejich metodiku vypracovává 

a schvaluje Výbor pro ESS. Komise se domnívá, že hledisko EU je v tomto procesu plně 
zohledňováno. 

Poradní komise ESGAB je do přípravy metodiky vzájemných hodnocení od začátku zapojena. Je 
zastoupena ve zvláštní pracovní skupině systému ESS a účastní se zasedání Výboru pro ESS. 
Eurostat ji pravidelně seznamuje s pokrokem, kterého bylo při vzájemných hodnoceních dosaženo. 
Doporučení poradní komise ESGAB jsou oceňována a pečlivě zvažována. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ (body 90–103) 

90 Z posledních zveřejněných výsledků průzkumu spokojenosti uživatelů, který Eurostat provedl 

v roce 2020, vyplývá, že většina uživatelů hodnotí kvalitu údajů poskytovaných Eurostatem jako 
velmi dobrou nebo dobrou (jako velmi dobrou ji ohodnotilo 26 % uživatelů a jako dobrou 46 % 
uživatelů). To potvrzují i výsledky nového průzkumu spokojenosti uživatelů z roku 2022, v němž 
kvalitu údajů jako velmi dobrou ohodnotilo 30 % uživatelů a jako dobrou 41 % uživatelů.  

91 V roce 2018 byl zaveden spolehlivější systém sledování založený na vhodnějších ukazatelích. 

Komise je toho názoru, že díky novým ukazatelům bude možné u evropských statistik za použití 
digitálních technologií objektivně měřit relevanci, včasnost a srovnatelnost v čase. Byla provedena 
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dvě průběžná a jedno závěrečné hodnocení provádění programu, jejichž cílem bylo posoudit, zda 
jsou plněny cíle programu, a která byla zveřejněna na internetových stránkách Eurostatu. 

92 Uživatele, respondenty a další zúčastněné strany v oblasti evropské statistiky (včetně vědecké 

obce, sociálních partnerů a občanské společnosti) zastupuje dvanáct členů, které jmenuje Komise. 

Předchůdce poradního výboru (Evropský poradní výbor pro statistické informace v hospodářské 
a sociální oblasti – CEIES) měl širší složení. Výbor CEIES byl poté zeštíhlen do podoby Evropského 
statistického poradního výboru, který je při zprostředkovávání názorů různých skupin uživatelů úžeji 
zaměřený a efektivnější.  

Eurostat definici malých a středních podniků používá v souladu s doporučením Komise o definici 
mikropodniků, malých a středních podniků (2003/361/ES), v němž je uvedeno, že pro statistické 
účely jako jediné kritérium postačuje počet zaměstnanců. Eurostat definici, již v současnosti 
používá, přezkoumá a zváží přidání finančních kritérií. 

Doporučení 1 – Lépe reagovat na potřeby uživatelů 

Komise toto doporučení částečně přijímá.  

Komise ve spolupráci s Evropským statistickým poradním výborem prozkoumá jeho činnost 
a způsoby práce s cílem zajistit, aby byl inkluzivnější. Komise nicméně považuje stávající postup 
výběru členů Evropského statistického poradního výboru za vhodný. 

93 Komise souhlasí, že by prostřednictvím evropského statistického programu měly být Eurostatu 

a národním statistickým úřadům přiděleny dostatečné prostředky, přičemž by se vysoká priorita 
měla dávat inovativním projektům.  

Eurostat financuje statistické činnosti, pokud takové financování vyplývá z právních předpisů. 
U všech statistických činností včetně těch povinných se financování Eurostatem může vztahovat na 
nové metodiky, nové zdroje údajů nebo nová politická témata. 

Komise si je vědoma toho, jak je kvalitativní hodnocení důležité. Se zavedením elektronických 
grantů „eGrants“ v roce 2018 byla provedena zlepšení tak, aby bylo u všech grantů poskytnuto 
podrobné odůvodnění. Komise bere připomínku EÚD na vědomí a bude v tomto směru dále 
pracovat. 

Pokud jde o moduly šetření pracovních sil, jsou shrnutí všech zpráv členských států týkajících se 
grantů zveřejněna na internetových stránkách Eurostatu. 

Doporučení 2 – Usilovat o posílení finanční nezávislosti 

evropského statistického programu a upřednostňovat 

inovativní projekty 

Komise doporučení 2 písm. a) a b) přijímá. 

Komise v roce 2024 v rámci přezkumu stávajícího evropského statistického programu v polovině 
období zhodnotí, nakolik je možné snížit závislost příštího evropského statistického programu na 
více zdrojích financování. 
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Komise souhlasí, že by prostřednictvím evropského statistického programu měly být Eurostatu 
a národním statistickým úřadům přiděleny dostatečné prostředky, přičemž by se vysoká priorita 
měla dávat inovativním projektům. Díky tomu by systém ESS měl být schopen rozvinout a využít 
celý potenciál nových zdrojů údajů a digitálních technologií, zejména aby mohl lépe reagovat na 
rychle se měnící požadavky na údaje související s digitální transformací, ekologickou transformací 
a změnou klimatu a poskytovat v tomto ohledu očekávanou přidanou hodnotu EU. 

94 Složité metodické problémy musí být pečlivě prozkoumány a prodiskutovány s členskými státy. 

V zájmu kvality a konzistentnosti údajů by měly proběhnout podrobné diskuse a až poté by měly 
být vydány metodické pokyny. 

Eurostat bude nadále jednat s členskými státy o tom, jak by podporu mohl zlepšit, a prozkoumá, 
zda by v tomto směru mohly pomoci interní pokyny. 

95 Komise sice uznává, že je potřeba dále harmonizovat zprávy o kvalitě předkládané členskými 

státy a jejich formu, avšak tyto zprávy se v případě šetření pracovních sil a podnikových statistik řídí 
standardem systému ESS, kterým je jednotný systém integrovaných metadat, a v případě výdajů ve 
zdravotnictví standardem systému ESS pro strukturu zpráv o kvalitě. 

96 V oblastech, jichž se audit týkal, jako je například postup při nadměrném schodku a hrubý 

národní důchod, není ověřování na místě v členských státech ze statistického hlediska k zajištění 
spolehlivosti statistik nutné.  

Komise je toho názoru, že Eurostat v těchto oblastech provádí hodnocení kvality na základě 
spolehlivých ověřovacích postupů, zpráv o kvalitě a diskusí se statistiky členských států. Eurostat 
bude pracovat na dalším zlepšení dokumentace tohoto hodnocení kvality.  

97 Pokud některá země nepředložila údaje včas, Eurostat odhady pro získání souhrnného údaje za 

EU a zajištění včasného zveřejnění údajů použil.  

Při shromažďování údajů o příčinách smrti se vychází z mikrodat, tj. z jednotlivých úmrtí. Pro 
provedení odhadu údajů o jednotlivých úmrtích neexistuje žádná dohodnutá metodika. Při provádění 
takového odhadu by hrozilo, že budou opomenuty důležité změny trendů, což by mohlo vést 
k chybné interpretaci z epidemiologického hlediska. Proto Eurostat neprovedl žádný odhad údajů 
o příčinách smrti pro Francii a souhrnné ukazatele EU za rok 2018. 

98 Zprávy jsou vypracovávány v souladu s ustanoveními uvedených nařízení a s ohledem na míru 

podrobnosti, kterou mají zprávy předkládané Evropskému parlamentu a Radě vykazovat. 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Eurostatu. Eurostat rovněž Evropskému 
parlamentu a Radě pravidelně podává požadované informace a odpovídá na žádosti v odpovědích 
na dotazy Parlamentu, při kontaktech s Parlamentem, na pravidelných setkáních v Radě, 
v každoročním statistickém balíčku určeném Radě atd. Komise prozkoumá možnosti, jak by zprávy 
v budoucnu případně mohla zlepšit. 

Doporučení 3 – Zlepšit zprávy členských států o kvalitě a 

posuzování kvality evropské statistiky 

Komise přijímá doporučení 3 písm. a). 
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Komise přijímá doporučení 3 písm. b) částečně. Komise bude pracovat na dalším zlepšení 
dokumentace posouzení kvality. Co se týče samotného posuzování kvality, domnívá se Komise, že 
v oblastech, jichž se audit týkal, provádí důkladné posouzení kvality na základě spolehlivých 
ověřovacích postupů, zpráv o kvalitě a diskusí se statistiky členských států.  

99 Kalendáře termínů zveřejňování statistických údajů Eurostatem jsou úplné, a pokud jde o jejich 

podrobnost, jsou v souladu s postupy OECD a národních statistických úřadů.  

Podrobné informace o členění klasifikace, použité klasifikaci a o metodikách včetně revizí jsou 
v souladu s mezinárodními postupy poskytovány jako součást metadat nebo statistických produktů.  

Eurostat vždy zveřejňuje údaje o šetření pracovních sil několika zemí najednou, aby vyhověl 
požadavku uživatelů, kteří chtějí mít vnitrostátní údaje k dispozici co nejdříve, a to i tehdy, pokud 
ještě není k dispozici souhrnný ukazatel za EU. 

100 Viz odpověď k bodu 66. 

Doporučení 4 – Přehodnotit současnou praxi zpřístupňování 

statistik před zveřejněním 

Komise nepřijímá doporučení 4 písm. a), neboť praxe Eurostatu, že poskytuje přístup před 
zveřejněním, je v souladu s Kodexem evropské statistiky a Eurostat ji bude uplatňovat i nadále. 

Komise přijímá doporučení 4 písm. b) a odpovídajícím způsobem stávající postupy znovu posoudí. 

101 Připomínky EÚD se týkají doporučení poradní komise ESGAB.  

Pokud jde o doporučení 1–4, která poradní komise ESGAB vydala v rámci vzájemného hodnocení 
v roce 2014 ohledně právních předpisů, jimiž se řídí jmenování a odvolání vrcholného vedení, sdělil 
Eurostat poradní komisi, že jeho stanovisko je odlišné. 

Co se týče přístupu před zveřejněním, je současná praxe Eurostatu v souladu s Kodexem evropské 
statistiky.  

Viz podrobné odpovědi k bodu 73.  

102 Sledování zlepšovacích opatření vydaných na základě vzájemných hodnocení nebylo 

založeno pouze na důvěře. Eurostat za účelem ověření jejich provádění prováděl kontroly a podával 
o nich pravidelně zprávy Výboru pro ESS. Další přezkum byl tedy zajištěn i na úrovni tohoto výboru. 

V posledním kole sledování začal Eurostat ověřovat pokrok, který národní statistické úřady vykázaly, 
například tak, že kontroloval, zda jsou informace k dispozici na internetových stránkách daného 
úřadu, zda byly připraveny dokumenty apod. V případě potřeby požádal členské státy písemně 
o více informací.  

Aby se napravilo, že nejsou vysocí představitelé klíčových zúčastněných stran zapojováni včas, byla 
pro třetí kolo vzájemných hodnocení systému ESS připravena komunikační kampaň a bylo navrženo 
zapojení zejména příslušného ministerstva nebo odpovědného vládního orgánu. 
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103. Příprava a provedení kvalitních vzájemných hodnocení vyžadují čas. Je zapotřebí zpracovat 
poznatky z předchozích kol, v případě potřeby provést revizi Kodexu evropské statistiky, vypracovat 
metodiku a podklady, které musí schválit Výbor pro ESS, a vzájemná hodnocení provést.  

Zaznamenaný časový odstup mezi oběma koly vzájemného hodnocení nepovažuje Komise za 
významný problém. Rovněž je třeba uvést, že provedení třetího kola bylo v důsledku koronavirové 
krize posunuto z období 2020–2022 na období 2021–2023. 

Doporučení 5 – Posoudit, zda je proveditelné posílit mandát 

Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou 

Komise toto doporučení nepřijímá.  

Podle rozhodnutí č. 235/2008/ES, kterým se zřizuje Evropská poradní komise pro dohled nad 
statistikou, je cílem poradní komise ESGAB poskytovat nezávislý pohled na Evropský statistický 
systém, pokud jde o dodržování Kodexu evropské statistiky. Při vzájemném hodnocení se posuzuje, 
jak Eurostat a systém ESS dodržují Kodex evropské statistiky, na základě transparentní metodiky. 
Eurostat je toho názoru, že poradní komise ESGAB má dostatečně rozsáhlé pravomoci na to, aby 
mohla ve vztahu k vzájemným hodnocením přijímat opatření a vyjadřovat stanoviska. 
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