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

budú uverejnené spoločne s osobitnou správou.
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ZHRNUTIE (I. – X.) 

Odpovede Komisie 

I. Európska štatistika sa rozvíja, tvorí a šíri v súlade so zásadami zakotvenými v článku 338 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie a ďalej rozpracovanými v nariadení (ES) č. 223/2009 o európskej 
štatistike, ako aj v Kódexe postupov pre európsku štatistiku. Eurostat podporuje politiky Únie 
založené na dôkazoch a vykonávanie politických priorít Komisie a informuje všetkých používateľov, 
ako aj podniky a širokú verejnosť s cieľom poskytovať spoľahlivé a porovnateľné štatistické 
informácie. 

Štatistické priority Únie sú vymedzené vo viacročných štatistických programoch navrhnutých 
Komisiou a prijatých Európskym parlamentom a Radou. Eurostat plní rozpočet štatistických 
programov prostredníctvom grantov a verejných zákaziek. 

Eurostat vytvára európsku štatistiku vhodnú na daný účel v spolupráci s národnými štatistickými 
úradmi členských štátov a inými vnútroštátnymi orgánmi určenými na tvorbu oficiálnej štatistiky 
v rámci Európskeho štatistického systému (ESS) a na základe spoločných štatistických noriem, 
metód, postupov, spoločnej praxe a spoločných nástrojov. Výbor pre Európsky štatistický systém 
(ESSC) poskytuje ESS odborné vedenie; predsedá mu Eurostat a skladá sa zo zástupcov národných 
štatistických úradov členských štátov. Cieľom úzkej spolupráce v rámci ESS je vyvíjanie štatistickej 
metodiky v záujme harmonizácie údajov a získania porovnateľných údajov vo všetkých členských 
štátoch, ktoré sú uverejnené na webovom sídle Eurostatu podľa verejne dostupných kalendárov 
zverejňovania. 

IV. Na základe výsledkov vyplývajúcich z prieskumu spokojnosti používateľov, ktorý vykonal 

Eurostat, väčšina používateľov hodnotí kvalitu údajov Eurostatu ako veľmi dobrú alebo dobrú (26 % 
ju v poslednom prieskume v roku 2020 ohodnotilo ako veľmi dobrú a ďalších 46 % ako dobrú). 
Potvrdzujú to výsledky vyplývajúce z nového prieskumu spokojnosti používateľov v roku 2022, 
v ktorom 30 % ohodnotilo kvalitu údajov ako veľmi dobrú a 41 % ako dobrú. 

V. Od roku 2018 bol zavedený spoľahlivejší systém monitorovania založený na lepších 

ukazovateľoch. Podľa názoru Komisie nové ukazovatele umožnia objektívne merať relevantnosť, 
včasnosť a porovnateľnosť európskej štatistiky v čase, a to pomocou digitálnych technológií. Počas 
celého trvania programu (2013 – 2020) sa vykonali dve priebežné hodnotenia a záverečné 
hodnotenie vykonávania programu, ktoré boli uverejnené na webovom sídle Eurostatu. 

Zloženie predchodcu Európskeho poradného výboru pre štatistiku (ESAC), t. j. Európskeho poradného 
výboru pre štatistické informácie v hospodárskej a sociálnej oblasti (skratka CEIES z francúzštiny), 
bolo širšie. Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej a sociálnej oblasti sa 
potom zjednodušil vo forme ESAC, aby bol cielenejší a účinnejší pri sprostredkovaní názorov rôznych 
používateľov. 

Pokiaľ ide o potreby používateľov, Eurostat šíri množstvo štatistík, z ktorých môžu používatelia 
vychádzať pri svojej práci v kontrolovaných oblastiach, aj keď sú potrebné ďalšie zlepšenia 
v niektorých aspektoch, ktoré v súčasnosti skúma Eurostat. 

VI. Eurostat financuje štatistické činnosti, ak je toto financovanie stanovené v právnych 

predpisoch. V prípade všetkých štatistických činností vrátane povinných činností sa financovanie 
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Eurostatu môže týkať projektov, prostredníctvom ktorých sa prinášajú alebo testujú inovačné 
riešenia, nových zdrojov údajov, pilotných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti, nových politických tém 
pre možné budúce vykonávanie, tvorby experimentálnej štatistiky v záujme zavádzania zlepšení, a 
to aj vo forme efektívnejších štatistických procesov alebo inovačnej metodiky. Komisia súhlasí 
s tým, že Eurostatu a národným štatistickým úradom by sa mali prideliť dostatočné zdroje 
prostredníctvom európskeho štatistického programu, pričom vysoká priorita by sa mala priznať 
inovačným projektom. Prístup k dodatočným zdrojom z iných programov Únie je bežnou praxou na 
podporu osobitných dodatočných štatistických potrieb týkajúcich sa politík Komisie, ktoré nemožno 
pokryť zdrojmi ESP. Podľa názoru Komisie sa tým nespochybňuje odborná nezávislosť Eurostatu vo 
vzťahu k ostatným útvarom Komisie. 

VII. Overovanie na mieste v členských štátoch, pokiaľ ide o oblasti, na ktoré sa vzťahuje audit, 

ako je postup pri nadmernom deficite a hrubý národný dôchodok, nie je štatisticky potrebné na 
zabezpečenie spoľahlivosti štatistiky. Podľa názoru Komisie Eurostat v príslušných oblastiach 
vykonáva hĺbkové hodnotenia týkajúce sa porovnateľnosti a koherentnosti údajov a tieto 
hodnotenia sú založené na spoľahlivých postupoch validácie, správach o kvalite, ako aj na 
diskusiách so štatistikmi členských štátov. 

Eurostat bude pracovať na ďalšej harmonizácii správ členských štátov o kvalite a na ich prezentácii, 
ako aj na zlepšení včasnosti v uvedených oblastiach (zdravotná a podniková štatistika), a to 
v spolupráci s členskými štátmi. 

VIII. Kalendáre zverejňovania Eurostatu sú úplné a v súlade s postupmi OECD a národných 

štatistických úradov, pokiaľ ide o poskytnuté podrobnosti. V súlade s medzinárodnými postupmi sa 
podrobnejšie informácie uvádzajú v metaúdajoch alebo v rámci štatistických produktov.  

Eurostat skúma svoje politiky revízií v reakcii na odporúčanie Európskeho poradného grémia pre 
riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB).  

Súčasná prax Eurostatu týkajúca sa prístupu pred zverejnením je v súlade s kódexom postupov. 
Eurostat však prehodnotí modality svojich súčasných postupov pred zverejnením.  

IX. Partnerské preskúmania sú založené na úplnej a efektívnej metodike schválenej ESSC, ktorá sa 

vzťahuje aj na ich frekvenciu a pokrytie. Komisia sa domnieva, že súčasná frekvencia a súčasné 
pokrytie partnerských preskúmaní sú vhodné na daný účel. 

X. Pokiaľ ide o odporúčania EDA: 

– Komisia čiastočne prijíma prvé odporúčanie.  

– Komisia prijíma druhé odporúčanie.  

– Komisia čiastočne prijíma tretie odporúčanie.  

– Komisia čiastočne prijíma štvrté odporúčanie. 

– Komisia zamieta piate odporúčanie.  
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ÚVOD (body 1 – 11) 

11. V súlade s rozhodnutím č. 234/2008 je poslaním ESAC pomáhať Európskemu parlamentu, 

Rade a Komisii pri zabezpečovaní toho, aby sa požiadavky používateľov a náklady, ktoré vznikajú 
poskytovaním informácií a tvorcom štatistiky, zohľadnili pri koordinácii strategických cieľov a priorít 
politiky Únie v oblasti štatistických informácií. Zloženie ESAC je takisto právne stanovené.  

Mandátom ESGAB je poskytovať nezávislý prehľad o ESS v súvislosti s vykonávaním Kódexu 
postupov pre európsku štatistiku, ako sa definuje v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady 
č. 235/2008/ES. 

ROZSAH AUDITU A AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP 
(body 12 – 20)  

Žiadne odpovede Komisie.  

PRIPOMIENKY (body 21 – 89) 

Odpovede Komisie: 

23. Od roku 2018 bol zavedený spoľahlivejší systém monitorovania založený na lepších 

ukazovateľoch a prepojeniach medzi činnosťami a cieľmi stanovenými v európskom štatistickom 
programe, ako je znázornené na ilustrácii 4. Podľa názoru Komisie nové ukazovatele umožnia 
objektívne merať relevantnosť, včasnosť a porovnateľnosť európskej štatistiky v čase, a to pomocou 
digitálnych technológií. Počas celého trvania programu (2013 – 2020) sa vykonali dve priebežné 
hodnotenia a záverečné hodnotenie vykonávania. V tomto záverečnom hodnotení sa posudzovalo, či 
boli dosiahnuté ciele stanovené v programe. Hodnotenie pozostáva zo správy Európskemu 
parlamentu a Rade a sprievodného pracovného dokumentu útvarov Komisie, ktoré sú uverejnené na 
webovom sídle Eurostatu.  

25. Konzultácie o konkrétnych produktoch sú zamerané na skúmanie spokojnosti používateľov 

s produktmi konkrétnej cieľovej skupiny, t. j. experimentálna štatistika je zameraná na konzultáciu 
s akademickou obcou o spoľahlivosti metód a výsledkov, pričom konzultácia s ľuďmi so zdravotným 
postihnutím je zameraná na testovanie dostupnosti štatistiky prostredníctvom rôznych kanálov.  

Kanály Eurostatu na identifikáciu potrieb používateľov zahŕňajú aj rozsiahlu konzultáciu vzťahujúcu 
sa na rôzne skupiny používateľov uskutočnenú v roku 2017 s názvom Power from statistics (Sila 
spočívajúca v štatistike). Prostredníctvom nej sa stretli významní predstavitelia, ktorí prinášajú 
rôzne hľadiská v rámci spoločnosti, s cieľom konzultovať o budúcich informačných potrebách 
a o tom, ako by ich mohli splniť európske oficiálne štatistiky. Podrobné informácie sú k dispozícii na 
webovom sídle Eurostatu. 

26. Používatelia, respondenti a iné zainteresované strany v oblasti európskej štatistiky (vrátane 

vedeckej komunity, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti) sú zastúpení 12 členmi, ktorých 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=SK
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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vymenúva Komisia (po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou) v súlade s rozhodnutím 
č. 237/2008/ES z 11. marca 2008. 

Zloženie predchodcu ESAC (Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej 
a sociálnej oblasti) bolo širšie. Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej 
a sociálnej oblasti sa potom zjednodušil vo forme ESAC, aby bol cielenejší a účinnejší pri 
sprostredkovaní názorov rôznych používateľov. 

28. Pokiaľ ide o štatistiku zdrojov a činností zdravotnej starostlivosti, spoločný zber údajov 

Eurostatu, OECD a WHO o zdravotnej starostlivosti (okrem výdavkov) už poskytuje významné údaje 
o potrebách používateľov.  S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a úplnosť a zabezpečiť udržateľnosť 
zberu údajov Eurostat vypracoval návrh vykonávacieho nariadenia o zdravotníckych zariadeniach, 
ľudských zdrojoch v oblasti zdravotnej starostlivosti a využívaní zdravotnej starostlivosti. Očakáva 
sa, že návrh vykonávacieho nariadenia bude prijatý do konca roku 2022.  

Chorobnosť je odborníkmi medzinárodne považovaná za veľmi zložitý jav, pokiaľ ide o jej meranie 
zo štatistického hľadiska. O téme štatistiky chorobnosti sa diskutovalo so zástupcami členských 
štátov na pozadí niekoľkých skupín odborníkov v rámci Eurostatu (osobitnej skupiny pre štatistiku 
chorobnosti, technickej skupiny pre štatistiku chorobnosti, pracovnej skupiny pre štatistiku verejného 
zdravia) a s používateľmi údajov z Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín 
(GR SANTE). Eurostat poskytol členským štátom granty na vykonávanie pilotného zberu údajov 
s cieľom otestovať možnosť využívania zdrojov údajov, ktoré boli identifikované prostredníctvom 
metodického vývoja. Výsledky pilotného zberu údajov sa budú analyzovať v roku 2023. 

29. Eurostat uplatňuje vymedzenie malých a stredných podnikov (MSP) podľa odporúčania 

Komisie (2003/361/ES) o vymedzení pojmu mikro-, malých a stredných podnikov, pričom sa v jeho 
v článku 7 uznáva, že na štatistické účely je potrebné jediné kritérium, a to počet zamestnancov. 

Eurostat však uznal potrebu preskúmať v súčasnosti používané vymedzenie a zvážiť obohatenie 
súboru kritérií o finančné kritériá s cieľom lepšie zohľadniť vyvíjajúcu sa hospodársku realitu. 

31. Granty sa používajú aj na vyvíjanie nových štatistických metodík a zdrojov údajov s cieľom 

vypracovať rámce zabezpečenia kvality pre štatistiku založené na novom jednotnom zdroji údajov 
alebo na kombinácii zdrojov údajov (napr. administratívne údaje a veľké dáta). 

32. Podľa názoru Komisie sa financovanie štatistických činností prostredníctvom subdelegovania 

úverov vykonáva vzhľadom na odbornú nezávislosť Eurostatu v súvislosti s ostatnými útvarmi 
Komisie.  

Osobitné potreby generálnych riaditeľstiev odrážajú priority používateľov politiky alebo požiadavku 
monitorovať a hodnotiť vplyv konkrétnych výdavkových programov založených na spoľahlivých 
vysokokvalitných údajoch a štatistikách, a to nielen na základe ad hoc zadaných štúdií. Potreby 
ostatných útvarov Komisie týkajúce sa údajov nie sú ad hoc ani krátkodobé. Tieto granty sa môžu 
vzťahovať aj na pilotné štúdie alebo sa môžu zamerať na prípravu podmienok na používanie nových 
metodík alebo nových zdrojov údajov – činností, ktoré by inak neboli financované na vnútroštátnej 
úrovni.   

V legislatívnych aktoch prijatých Európskym parlamentom a Radou sa niekedy stanovuje 
financovanie činností potrebných na vykonávanie aktu. Tieto činnosti sa môžu vzťahovať na 
dobrovoľné pilotné štúdie s cieľom posúdiť možnosť zlepšenia nových zberov údajov, pokiaľ ide 
o určité aspekty štatistiky, ktoré sa majú vypracovať, ako napríklad podrobnosti na územnej úrovni, 
alebo vývoj metodík pre príslušnú štatistiku. V ostatných prípadoch sa môžu vzťahovať na skutočný 
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zber a tvorbu štatistiky, napríklad v oblasti ad hoc tém požadovaných používateľmi, ako sa uvádza 
v nariadení 2019/1700 o sociálnych štatistikách a v nariadení 2019/2152 o podnikových 
štatistikách.  

33. Eurostat financuje štatistické činnosti, ak je toto financovanie stanovené v právnych 

predpisoch. V prípade všetkých štatistických činností vrátane povinných činností sa financovanie 
Eurostatu môže týkať projektov, prostredníctvom ktorých sa prinášajú alebo testujú inovačné 
riešenia, nových zdrojov údajov, pilotných štúdií a štúdií uskutočniteľnosti, nových politických tém 
pre možné budúce vykonávanie, tvorby experimentálnej štatistiky v záujme zavádzania zlepšení, a 
to aj vo forme efektívnejších štatistických procesov alebo inovačnej metodiky.  

Pokiaľ ide o náklady na zamestnancov, Eurostat uplatňuje článok 186 ods. 4 písm. e) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách EÚ. 

34. Komisia si je vedomá dôležitosti kvalitatívneho posúdenia. Od roku 2018 sa zaviedli 

elektronické granty s cieľom podrobne odôvodniť všetky granty. Komisia berie na vedomie 
pripomienku EDA a v tomto smere bude vyvíjať ďalšie úsilie. 

V prípade modulov výberového zisťovania pracovných síl v EÚ (VZPS) sú zhrnutia všetkých 
vnútroštátnych správ týkajúcich sa grantov verejne dostupné na webovom sídle Eurostatu. 

39. Komplexné metodické problémy si vyžadujú dôkladné preskúmanie a diskusie s členskými 

štátmi. Je v záujme kvality a konzistentnosti údajov, ak sú takéto diskusie dôkladné, a to pred 
vydaním metodického usmernenia. 

42. Štatistika zdravotnej starostlivosti (okrem výdavkov) je spoločný zber údajov Eurostatu, OECD 

a WHO, ktorý sa riadi normou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) týkajúcou 
sa požadovaných metaúdajov. Základné zdroje a metódy sú k dispozícii v súboroch metaúdajov. 

Štatistiky sa líšia, pokiaľ ide o použité metódy a zdroje údajov, ako aj tempo ich vývoja v priebehu 
času. Pravidelnosť poskytovania správ o kvalite sa preto v jednotlivých štatistických oblastiach líši. 

43. Hoci Komisia uznáva potrebu ďalšej harmonizácie správ členských štátov o kvalite a ich 

prezentácie, tieto správy o kvalite sa riadia normou jednotného integrovaného systému metaúdajov 
ESS v rámci VZPS a podnikovej štatistiky a normou ESS pre štruktúru správ o kvalite v rámci 
výdavkov na zdravotnú starostlivosť. 

44. a 45. Pokiaľ ide o oblasti, na ktoré sa vzťahuje audit, overovanie na mieste v členských 

štátoch v oblastiach, ako je postup pri nadmernom deficite a hrubý národný dôchodok, nie je 
štatisticky potrebné na zabezpečenie spoľahlivosti štatistiky. Podľa názoru Komisie Eurostat 
v príslušných oblastiach vykonáva hĺbkové hodnotenia týkajúce sa porovnateľnosti a koherentnosti 
údajov a tieto hodnotenia sú založené na spoľahlivých postupoch validácie, správach o kvalite, ako 
aj na diskusiách so štatistikmi členských štátov. Pokiaľ ide o zdravotnú štatistiku a VZPS, kontroly 
na mieste sa vykonávajú v prípade potreby, ale svojou povahou sa líšia od kontrol vykonaných 
v rámci postupu pri nadmernom deficite a hrubého národného dôchodku. 

46. Eurostat iniciatívne a rýchlo rieši problémy súvisiace s lehotami na zaslanie, úplnosťou 

údajov, metodikou a kvalitou štatistických údajov poskytovaných národnými štatistickými úradmi. 
Potrebné opatrenia sa prijímajú na primeranej úrovni s cieľom vyriešiť potenciálne nevyriešené 
problémy priamo medzi Eurostatom a národným štatistickým úradom. Ak tieto opatrenia na 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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monitorovanie súladu na úrovni služieb nie sú úspešné, Eurostat zváži, či by sa mali začať formálne 
opatrenia na úrovni Komisie. 

48. Eurostat bude pracovať na ďalšom zlepšovaní dokumentácie svojich posúdení kvality. 

 

 

 

 

Rámček 1 – Príklady nedostatkov v oblasti 
presnosti 
Všetky krajiny riešili zvýšenie jednotkovej chýbajúcej odozvy na VZPS v priebehu času prechodom 

na zber údajov vo viacerých režimoch (online, telefonicky, fyzicky) alebo použitím štatistických 

techník na nahradenie chýbajúcich hodnôt. Eurostat podporil členské štáty prostredníctvom 

osobitných grantov s cieľom preskúmať spôsoby, ako obmedziť chýbajúcu odozvu, a poskytuje 

odbornú prípravu a semináre na uľahčenie výmeny osvedčených postupov.  

Pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na presnosť, v prípade ktorých sa od krajín požaduje, aby 

poskytli štandardné chyby, Eurostat sám nemôže vypočítať štandardné chyby, keďže nemá prístup 

ku všetkým informáciám potrebným na kalibráciu pochádzajúcim z iných vnútroštátnych zdrojov 

údajov.  

Na rozdiel od VZPS nie je štrukturálna podniková štatistika výberovým zisťovaním, a preto si 

nevyžaduje výpočet intervalov spoľahlivosti. Eurostat systematicky analyzoval úroveň súladu 

s nariadením o štrukturálnej podnikovej štatistike (č. 295/2008), pokiaľ ide o správne uplatňovanie 

„podniku“ ako štatistickej jednotky, ako sa vymedzuje v nariadení o štatistických jednotkách 

(č. 696/93), a v roku 2015 požiadal všetky členské štáty, v súvislosti s ktorými sa zistil nesúlad, aby 

vypracovali akčný plán na dosiahnutie úplného súladu. Členské štáty postupne realizujú svoje akčné 

plány, ide však o zložitú tému, ktorá si vyžaduje ich čas a zdroje. Následné opatrenia zabezpečuje 

Eurostat prostredníctvom zhodnotenia stavu v kontexte skupiny riaditeľov pre podnikovú štatistiku. 

Eurostat súhlasí s tým, že úplné zavedenie štatistickej jednotky „podnik“ v mnohých prípadoch 

spôsobuje zlom v časovom rade, je to však nevyhnutné. Časové rady pre súhrnné ukazovatele nie je 

potrebné prepočítať, ak zlom v časovom rade nespôsobuje významné zmeny v rozsahu čísel. 

Hoci Eurostat uznáva význam využívania nových digitálnych technológií s cieľom znížiť náklady na 

tvorbu štatistiky a minimalizovať riziko ľudského pochybenia, rôzne systémy zberu údajov 

(v papierovej alebo elektronickej podobe) neznamenajú zhoršenú kvalitu.  

Riadenie kvality jednotlivých záznamov je vnútroštátnou kompetenciou a členské štáty nesú 

primárnu zodpovednosť za zabezpečenie správneho kódovania a odbornej prípravy kódovateľov.  

Pokiaľ ide o Taliansko, vnútroštátne metaúdaje obsahujú informácie o riadení kvality, kódovaní 

a výsledku auditu.  
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Fínsko vo vnútroštátnom súbore metaúdajov neoznámilo Eurostatu žiadne problémy s kvalitou, 

podobne ani Cyprus. 

50. Pozri osobitné odpovede na rámček 2. 

 

 

 

 

 

 

Rámček 2 – Príklady nedostatkov s vplyvom na 
porovnateľnosť údajov 

Pokiaľ ide o štrukturálnu podnikovú štatistiku, úplné zavedenie štatistickej jednotky „podnik“ môže 

v mnohých prípadoch spôsobiť zlom v časovom rade. To je však nevyhnutné vzhľadom na rozdiely 

v koncepciách. Časové rady pre súhrnné ukazovatele nie je potrebné prepočítať, ak zlom v časovom 

rade nespôsobuje významné zmeny v rozsahu čísel. 

 

Pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť, Eurostat od roku 2019 spolupracoval 

s odborníkmi z členských štátov na prepojeniach a rozdieloch medzi národnými účtami a systémom 

zdravotníckych účtov v kontexte osobitnej skupiny ESS pre výdavky na zdravotnú starostlivosť.  

Ocenenie výdavkov netrhových poskytovateľov v rámci systému zdravotníckych účtov je toho 

súčasťou. 

51. Všetky krajiny sú povinné kódovať príčiny úmrtí podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD) 

WHO (v súlade s nariadením č. 1338/2008).  

Od krajín sa vyžaduje, aby nahlasovali všetky aktualizácie vo svojich automatizovaných kódovacích 
systémoch a aby vo svojich metaúdajoch zároveň poskytli informácie o stanovení a zmene prvotnej 
príčiny úmrtia. Eurostat si je vedomý významných rozdielov medzi krajinami, pokiaľ ide 
o pneumóniu a demenciu ako príčiny úmrtí, a preto sa o týchto témach v súčasnosti diskutuje 
v rámci technickej skupiny pre príčiny úmrtí. 

55. Oneskorenie pri predkladaní údajov členskými štátmi automaticky neznamená, že tieto údaje 

sú zastarané a proces je neúčinný. Dĺžka oneskorenia je kľúčovým faktorom na posúdenie 
použiteľnosti údajov.  Ak je oneskorenie krátke, údaje môžu byť stále zverejnené tak, aby vyhovovali 
potrebám používateľov. 

Rámček 3 – Príklady oneskoreného predkladania 
údajov 
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Výdavky na zdravotnú starostlivosť 

V roku 2020 sa časová presnosť zhoršila v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Štyri 

krajiny informovali Eurostat o možných oneskoreniach v dôsledku svojej práce vykonanej 

v súvislosti s vnútroštátnou štatistikou o ochorení COVID-19. Eurostat skrátil interné lehoty na 

validáciu s cieľom zabezpečiť včasné šírenie údajov. 

56. Pokiaľ ide o príčiny úmrtí, zber údajov je založený na mikroúdajoch, t. j. individuálnych 

úmrtiach. V súvislosti s odhadom individuálnych úmrtí neexistuje dohodnutá metodika. Takýto 
odhad zahŕňa riziko nezohľadnenia dôležitých zmien trendov, čo vedie k možným chybným 
výkladom z epidemiologického hľadiska. Preto sa v prípade Francúzska a súhrnných údajov EÚ za 
rok 2018 neuskutočnili žiadne takéto odhady príčin úmrtí. 

57. Hoci si je Komisia vedomá rozdielov v úrovni podrobnosti medzi dvoma správami 

preskúmanými EDA, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že správy odrážajú obsah a štruktúru 
vyžadovanú zákonodarcami EÚ v každom z týchto dvoch prípadov. Okrem toho by sa správy 
Komisie Európskemu parlamentu a Rade mali obmedzovať na 15 strán, čo zase obmedzuje úroveň 
podrobnosti, ktorá sa má poskytnúť. Eurostat na svojom webovom sídle sprístupňuje podrobné 
údaje o kvalite, ktoré nesúvisia s požiadavkami Parlamentu a Rady na podávanie správ. 

Rámček 4 – Nedostatky v podávaní správ 
o kvalite Parlamentu a Rade 

Pokiaľ ide o správu Európskemu parlamentu a Rade o odpovediach na vykonávanie VZPS podľa 

žiadosti stanovenej v článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 577/98, uvádza sa v nej, že: 

„Správu o implementácii tohto nariadenia predloží Komisia parlamentu a Rade každé tri roky, prvý 

raz v roku 2000. Táto správa zhodnotí najmä kvalitu štatistických metód plánovaných členskými 

štátmi na zlepšenie kvality výsledkov alebo na uľahčenie postupov zisťovania.“ 

Pokiaľ ide o správu Európskej rade a Parlamentu o odpovediach na štrukturálnu podnikovú 

štatistiku podľa žiadosti stanovenej v článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej 

podnikovej štatistike, uvádza sa v nej, že: 

„Do 29. apríla 2011 a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu 

o štatistikách zostavených podľa tohto nariadenia, najmä o ich kvalite a o zaťažení, ktoré pre 

podniky predstavujú.“ 

58. Správy sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadení, pričom sa zvažuje, aká úroveň 

podrobnosti sa má poskytnúť v správe Európskemu parlamentu a Rade. 

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na webovom sídle Eurostatu. Eurostat takisto pravidelne 
poskytuje informácie a odpovede na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady, napr. prostredníctvom 
otázok Parlamentu, kontaktov s Parlamentom, pravidelných zasadnutí v Rade, balíka výročných 
štatistík určeného Rade atď. 

61. Eurostat šíri údaje o VZPS vo veľkom množstve vo viacerých krajinách s cieľom reagovať na 

požiadavku používateľov, aby boli vnútroštátne údaje k dispozícii čo najskôr, aj keď súhrnné údaje 
EÚ ešte nie sú k dispozícii. Vždy existuje oneskorenie medzi predložením a šírením údajov. Dôvodom 
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je skutočnosť, že Eurostat získava mikroúdaje, validuje údaje, členské štáty prípadne opätovne 
zasielajú opravené súbory údajov, Eurostat vypočítava ukazovatele a žiada členské štáty, aby pred 
šírením potvrdili súhrnné hlavné výsledky. 

Pokiaľ ide o údaje o výdavkoch na zdravotnú starostlivosť, k šíreniu dochádza v tom istom roku ako 
k predloženiu údajov. V roku 2020 z dôvodu oneskoreného prenosu údajov v členských štátoch 
v súvislosti so zdravotnou krízou Eurostat urýchlil svoje validačné kontroly, aby nevznikol 
nedostatok v šírení údajov. 

62. Kalendáre zverejňovania Eurostatu sú úplné a v súlade s postupmi OECD a národných 

štatistických úradov, pokiaľ ide o poskytnuté podrobnosti.  V súlade s medzinárodnými postupmi sa 
podrobnosti o členení, použitej klasifikácii a metodikách vrátane revízií uvádzajú v metaúdajoch 
alebo v rámci štatistických produktov. ESGAB vo svojej správe z roku 2021 takisto uviedlo, že „pre 
používateľov je k dispozícii podrobný kalendár zverejňovania, ktorý sa vzťahuje na rôzne obdobia 
a štatistické produkty“, pričom je jednou z výhod Eurostatu, pokiaľ ide o jeho súlad s kódexom 
postupov. 

63. Eurostat zváži predmet politík revízií a preskúma, či by sa existujúce usmernenia mohli rozšíriť 

na iné štatistické oblasti alebo súbory údajov. 

65. Eurostat vykonal opatrenia v reakcii na odporúčania ESGAB 2015/5 a 2015/7. V odporúčaní 

2021/4 sa uvádza, že Eurostat kriticky zhodnocuje, či je súčasná prax predbežného poskytovania 
štatistiky v súlade s postavením Eurostatu ako vlajkonosiča ESS. 

66. Zásadou 6 sa stanovujú podmienky, za ktorých sa vykonáva prístup pred zverejnením. 

Konkrétne, že musí byť obmedzený, odôvodnený, kontrolovaný a zverejnený. Eurostat sa domnieva, 
že jeho prístup pred zverejnením je obmedzený, odôvodnený, kontrolovaný a zverejnený v súlade so 
zásadou 6 stanovenou v kódexe postupov.  Eurostat poskytuje prístup k určitým kľúčovým údajom 
pred ich zverejnením komunikačnému poradcovi a členovi kabinetu zodpovednému za koordináciu 
s Eurostatom v kabinete komisára Gentiloniho, Generálnemu riaditeľstvu pre hospodárske 
a finančné záležitosti, Generálnemu riaditeľstvu pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 
a Európskej centrálnej banke, ako aj niekoľkým akreditovaným spravodajským agentúram, ktoré 
dostávajú nové publikácie, na ktoré sa vzťahuje embargo, vopred elektronickými prostriedkami. 

67. Eurostat sa domnieva, že jeho prístup pred zverejnením je obmedzený, odôvodnený, 

kontrolovaný a zverejnený v súlade s kódexom postupov. Eurostat zmierni uvedené riziká prísnym 
monitorovaním svojich postupov pred zverejnením. 

Rámček 5 – Výskum o možnom vplyve 
poskytovania štatistík pred ich zverejnením na 
kapitálové trhy 

Pozri odpoveď na bod 67. 

69. Prístup pred zverejnením je zaužívanou praxou vo veľkej väčšine členských štátov. 
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Ukazovateľom 6.7 uvedenom v Kódexe postupov pre európsku štatistiku sa stanovujú pravidlá 
týkajúce sa prístupu pred zverejnením, čím sa ponúka rámec pre harmonizované postupy, ktoré by 
mali štatistické úrady v rámci ESS uplatňovať nezávisle. 

73. Pokiaľ ide o odporúčania 1 – 4 v rámci partnerského preskúmania ESGAB z roku 2014, 

Eurostat vyjadril v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa vymenovania a prepúšťania 
vrcholového manažmentu rozdielne názory, ktoré oznámil ESGAB. Eurostat sa predovšetkým 
domnieval, že služobný poriadok EÚ v kombinácii s rozhodnutím Komisie o Eurostate, ktoré sú 
verejne dostupné, zodpovedá požiadavkám stanoveným v kódexe postupov.   

Ďalšie podrobnosti sú poskytnuté v odpovedi na bod 74.  

Pokiaľ ide o prístup pred zverejnením, Eurostat túto záležitosť preskúmal a prijal opatrenia na jej 
ďalšie obmedzenie, pričom zabezpečil jej kontrolovanie a zverejnenie, a to v súlade so zásadou 6 
stanovenou v kódexe postupov (pozri odpovede na body 66 – 69).  

Eurostat však bude naďalej kriticky hodnotiť svoju súčasnú prax v reakcii na odporúčanie ESGAB 
2021/4. 

74. Vo svojej odpovedi na správu za rok 2021 Eurostat potvrdzuje svoje predchádzajúce 

stanovisko a pripomienky týkajúce sa prijímania do zamestnania a prepúšťania vrcholového 
manažmentu Eurostatu.  

Na návrh Komisie sa v roku 2015 zmenilo nariadenie (ES) č. 223/2009 tak, aby obsahovalo 
výslovné ustanovenie, ktorým sa zabezpečí, aby bol postup vymenovania generálneho riaditeľa 
Eurostatu transparentný a založený na odborných kritériách. V praxi Komisia obsadila funkcie 
súčasného generálneho riaditeľa, zástupcu generálneho riaditeľa a riaditeľov osobami vybranými 
na základe verejných výberových konaní. Vo výzve pre uchádzačov v roku 2016 sa okrem toho 
výslovne opísala úloha generálneho riaditeľa Eurostatu, pričom sa jasne uvádzalo, že od 
uchádzačov o pracovné miesto sa očakáva, že preukážu, že majú potrebné spôsobilosti v oblasti 
štatistiky na plnenie povinností spojených s týmto pracovným miestom. V článkoch 7 a 8 
rozhodnutia Komisie o Eurostate sa opisuje úloha a povinnosti generálneho riaditeľa Eurostatu, 
pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby mal príslušné odborné kompetencie. 

75. Pozri odpoveď na bod 73. 

76. Následné opatrenia na zlepšenie partnerského preskúmania sa nezakladali len na dôvere. 

Eurostat vykonával kontroly pri overovaní ich vykonávania a pravidelne podával správy ESSC. 
Krížová kontrola bola preto zabezpečená aj na úrovni tohto výboru. 

77. V rámci 155 opatrení na zlepšenie uvedených v bode 77 sa osem týka Spojeného kráľovstva, 

v prípade ktorého nie sú potrebné žiadne následné opatrenia, keďže Spojené kráľovstvo vystúpilo 
z EÚ. Existuje aj 29 opatrení, ktoré už boli začlenené do činností príslušných národných štatistických 
úradov, ako napríklad plánovanie, podávanie správ, preskúmania kvality, a preto sa musia 
považovať za vykonané. V dôsledku toho zostáva 118 opatrení, ktoré neboli vykonané, čo 
predstavuje 13 % z 910 opatrení na zlepšenie. Eurostat bude naďalej sledovať vykonávanie týchto 
opatrení. 

79. Nie je nezvyčajné, že zmena právnych predpisov v oblasti štatistiky si vyžaduje dlhý čas, 

keďže len prípravná fáza je v priamej právomoci národného štatistického úradu, pričom konzultácie 
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a prijatie vládou a potom parlamentom nie sú v priamej právomoci národného štatistického úradu 
a môžu trvať dlhšie. 

S cieľom napraviť nedostatočne skoré zapojenie vrcholových zástupcov kľúčových zainteresovaných 
strán sa v rámci tretieho kola partnerských preskúmaní ESS vypracovala komunikačná kampaň 
a navrhlo sa zapojenie najmä dohliadajúceho ministerstva/zodpovedného štátneho orgánu, aby boli 
informovaní o tomto procese a vedomí si odôvodnenia odporúčaní týkajúcich sa revízie právnych 
predpisov v oblasti štatistiky. 

85. Príprava a vykonávanie spoľahlivých partnerských preskúmaní si vyžaduje určitý čas. 

Vyžaduje si to čerpanie poznatkov z predchádzajúcich kôl, v prípade potreby revíziu kódexu 
postupov, vypracovanie metodiky a podporných dokumentov, ktoré má schváliť ESSC, a vykonávanie 
partnerských preskúmaní.  

Pozorované oneskorenie medzi dvoma kolami partnerských preskúmaní sa nepovažuje za 
významný problém. Takisto by sa malo poznamenať, že následkom vplyvu ochorenia COVID-19 sa 
posunulo obdobie vykonávania tretieho kola z rokov 2020 – 2022 na roky 2021 – 2023. Pokiaľ ide 
o Slovensko, je nutné sa domnievať, že jeho partnerské preskúmanie v roku 2013 bolo pilotným 
preskúmaním zameraným na testovanie metodiky partnerského preskúmania, a preto sa 
uskutočnilo pred ostatnými partnerskými preskúmaniami v druhom kole. 

86. Existujú štyri konkrétne kritériá, ktoré sa odporúčajú na výber iných vnútroštátnych orgánov. 

Členské štáty si museli vybrať aspoň dva z nich.  

Krajiny s partnerskými preskúmaniami, ktoré sa uskutočnili v roku 2021, boli požiadané, aby 
informovali Eurostat o vybraných iných vnútroštátnych orgánoch v záujme účasti na partnerských 
preskúmaniach a zdôvodnili svoj výber. O tieto informácie sa podelili s ESSC, čím sa poskytol 
priestor na transparentné a kritické posúdenie iných vnútroštátnych orgánov všetkými partnermi. 
Napríklad správa o pokroku v oblasti partnerských preskúmaní predložená na zasadnutí ESSC v máji 
2021 obsahovala informácie o postupe a výsledkoch výberu iných vnútroštátnych orgánov pre 
krajiny, ktoré boli partnersky preskúmané v roku 2021 (položka 2.4). Predseda ESGAB sa zúčastňuje 
na každom zasadnutí ESSC a dostáva všetky dokumenty vrátane správ o pokroku v oblasti 
preskúmaní, ktoré poskytujú príležitosť vyjadriť stanovisko k akejkoľvek otázke týkajúcej sa 
partnerských preskúmaní. 

87. ESSC odsúhlasil prahové hodnoty, a to minimálne tri a maximálne šesť iných vnútroštátnych 

orgánov. Na základe kritérií, ktoré schválil ESSC, neboli v rámci partnerských preskúmaní vylúčené 
žiadne kľúčové iné vnútroštátne orgány. Preskúmanie vybraného počtu iných vnútroštátnych 
orgánov umožňuje uzavretie v rámci celého systému. 

88. V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 235/2008, ktorým sa zriaďuje 

Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky, je účelom ESGAB poskytnúť nezávislý 
prehľad o Európskom štatistickom systéme v súvislosti s vykonávaním Kódexu postupov pre 
európsku štatistiku. 

ESGAB má preto jasný mandát spojený s vykonávaním kódexu postupov. Významne prispieva 
k činnostiam zameraným na zachovanie nezávislosti, integrity a zodpovednosti členov ESS. Jeho 
právny rámec je prispôsobený tejto úlohe. 
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89. Partnerské preskúmania sú samoregulovaným mechanizmom a ich metodiku vypracúva 

a schvaľuje ESSC. V tomto postupe sa Komisia domnieva, že hľadisko EÚ bolo v plnej miere 
zohľadnené. 

ESGAB sa od začiatku zapája do návrhu metodiky partnerského preskúmania. Zúčastnilo sa na 
zasadnutiach osobitnej skupiny ESS a ESSC. Eurostat pravidelne informoval ESGAB o pokroku 
dosiahnutom pri partnerských preskúmaniach. Odporúčania ESGAB sa ocenili a dôkladne zvážili. 

ZÁVERY A ODPORÚČANIA (body 90 – 103) 

90. Na základe posledných uverejnených výsledkov vyplývajúcich z prieskumu spokojnosti 

používateľov v roku 2020, ktorý vykonal Eurostat, väčšina používateľov hodnotí kvalitu údajov 
Eurostatu ako veľmi dobrú alebo dobrú (26 % ju ohodnotilo ako veľmi dobrú a ďalších 46 % ako 
dobrú). Potvrdzujú to výsledky vyplývajúce z nového prieskumu spokojnosti používateľov v roku 
2022, v ktorom 30 % ohodnotilo kvalitu údajov ako veľmi dobrú a 41 % ako dobrú.  

91. Od roku 2018 bol zavedený spoľahlivejší systém monitorovania založený na lepších 

ukazovateľoch. Podľa názoru Komisie nové ukazovatele umožnia objektívne merať relevantnosť, 
včasnosť a porovnateľnosť európskej štatistiky v čase, a to pomocou digitálnych technológií. 
S cieľom posúdiť dosiahnutie cieľov stanovených v programe sa vykonali dve priebežné hodnotenia 
a záverečné hodnotenie vykonávania programu, ktoré boli uverejnené na webovom sídle Eurostatu. 

92. Používatelia, respondenti a iné zainteresované strany v oblasti európskej štatistiky (vrátane 

vedeckej komunity, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti) sú zastúpení 12 členmi, ktorých 
vymenuje Komisia. 

Zloženie predchodcu ESAC (Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej 
a sociálnej oblasti) bolo širšie. Európsky poradný výbor pre štatistické informácie v hospodárskej 
a sociálnej oblasti sa potom zjednodušil vo forme ESAC, aby bol cielenejší a účinnejší pri 
sprostredkovaní názorov rôznych používateľov.  

Eurostat uplatňuje vymedzenie MSP podľa odporúčania Komisie týkajúceho sa vymedzenia 
mikropodnikov, malých a stredných podnikov (2003/361/ES), pričom sa v ňom uznáva, že na 
štatistické účely je potrebné jediné kritérium, a to počet zamestnancov. Eurostat preskúma súčasné 
vymedzenie a zváži doplnenie finančných kritérií. 

Odporúčanie 1 – Lepšie plniť potreby používateľov 

Komisia čiastočne prijíma toto odporúčanie.  

Komisia sa v spolupráci s ESAC zameria na činnosti a spôsoby práce ESAC s cieľom posilniť 
inkluzívnosť. Komisia zastáva názor, že súčasný postup výberu členov ESAC je primeraný. 

93. Komisia súhlasí s tým, že Eurostatu a národným štatistickým úradom by sa mali prideliť 

dostatočné zdroje prostredníctvom európskeho štatistického programu, pričom vysoká priorita by sa 
mala priznať inovačným projektom.  



 

14 

Eurostat financuje štatistické činnosti, ak je toto financovanie stanovené v právnych predpisoch. 
V prípade všetkých štatistických činností vrátane povinných činností sa financovanie Eurostatu 
môže týkať nových metodík, nových zdrojov údajov alebo nových politických tém. 

Komisia si je vedomá dôležitosti kvalitatívneho posúdenia. Od roku 2018 sa zaviedli elektronické 
granty s cieľom podrobne odôvodniť všetky granty. Komisia berie na vedomie pripomienku EDA 
a v tomto smere bude vyvíjať ďalšie úsilie. 

V prípade modulov VZPS sú zhrnutia všetkých vnútroštátnych správ týkajúcich sa grantov verejne 
dostupné na webovom sídle Eurostatu. 

Odporúčanie 2 – Zamerať sa na posilnenie finančnej 

nezávislosti európskeho štatistického programu 

a uprednostniť inovačné projekty 

Komisia prijíma odporúčanie 2 písm. a) a b). 

Komisia v kontexte strednodobého preskúmania súčasného európskeho štatistického programu 
v roku 2024 zhodnotí, či by sa dala znížiť závislosť nasledujúceho európskeho štatistického 
programu od viacerých zdrojov financovania. 

Komisia súhlasí s tým, že Eurostatu a národným štatistickým úradom by sa mali prideliť dostatočné 
zdroje prostredníctvom európskeho štatistického programu, pričom vysoká priorita by sa mala 
priznať inovačným projektom. To by malo ESS umožniť rozvíjať a využívať plný potenciál nových 
zdrojov údajov a digitálnych technológií, najmä s cieľom lepšie plniť rýchlo sa meniace požiadavky 
na údaje súvisiace s digitálnou transformáciou, so zelenou transformáciou a zmenou klímy 
a poskytnúť očakávanú pridanú hodnotu EÚ v tejto súvislosti. 

94. Komplexné metodické problémy si vyžadujú dôkladné preskúmanie a diskusie s členskými 

štátmi. Je v záujme kvality a konzistentnosti údajov, ak sú takéto diskusie dôkladné, a to pred 
vydaním metodického usmernenia. 

Eurostat bude ďalej diskutovať s členskými štátmi o možných zlepšeniach, pokiaľ ide o podporu, 
a preskúma, či by v tejto súvislosti boli užitočné interné poznámky. 

95. Hoci Komisia uznáva potrebu ďalšej harmonizácie správ členských štátov o kvalite a ich 

prezentácie, tieto správy o kvalite sa riadia normou jednotného integrovaného systému metaúdajov 
ESS v rámci VZPS a podnikovej štatistiky a normou ESS pre štruktúru správ o kvalite v rámci 
výdavkov na zdravotnú starostlivosť. 

96. Overovanie na mieste v členských štátoch, pokiaľ ide o oblasti, na ktoré sa vzťahuje audit, ako 

je postup pri nadmernom deficite a hrubý národný dôchodok, nie je štatisticky potrebné na 
zabezpečenie spoľahlivosti štatistiky.  

Podľa názoru Komisie sú posúdenia kvality Eurostatu v týchto oblastiach založené na spoľahlivých 
postupoch validácie, správach o kvalite, diskusiách so štatistikmi členských štátov. Eurostat bude 
pracovať na ďalšom zlepšovaní dokumentácie týchto posúdení kvality.  

97. Ak krajina nepredloží údaje včas, Eurostat použije odhady na účely získania súhrnných údajov 

EÚ a zabezpečenia včasného zverejnenia údajov.  



 

15 

Pokiaľ ide o príčiny úmrtí, zber údajov je založený na mikroúdajoch, t. j. individuálnych úmrtiach. 
V súvislosti s odhadom individuálnych úmrtí neexistuje dohodnutá metodika. Takýto odhad zahŕňa 
riziko nezohľadnenia dôležitých zmien trendov, čo vedie k možným chybným výkladom 
z epidemiologického hľadiska. Preto sa v prípade Francúzska a súhrnných údajov EÚ za rok 2018 
neuskutočnili žiadne takéto odhady príčin úmrtí. 

98. Správy sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami nariadení, pričom sa zvažuje, aká úroveň 

podrobnosti sa má poskytnúť v správe Parlamentu a Rade. 

Doplňujúce informácie sú k dispozícii na webovom sídle Eurostatu. Eurostat takisto pravidelne 
poskytuje informácie a odpovede na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady, napr. prostredníctvom 
otázok Parlamentu, kontaktov s Parlamentom, pravidelných zasadnutí v Rade, balíka výročných 
štatistík určeného Rade atď. Komisia podľa potreby zváži možnosť zlepšenia budúcich správ. 

Odporúčanie 3 – Zlepšiť správy členských štátov o kvalite 

a posúdenia kvality európskych štatistík 

Komisia prijíma odporúčanie 3 písm. a).   

Komisia čiastočne prijíma odporúčanie 3 písm. b). Komisia bude pracovať na ďalšom zlepšovaní 
dokumentácie svojich posúdení kvality. Pokiaľ ide o posúdenia kvality, Komisia sa domnieva, že 
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje audit, vykonáva dôkladné posúdenia kvality na základe 
spoľahlivých postupov validácie, správ o kvalite a diskusií so štatistikmi členských štátov.  

99. Kalendáre zverejňovania Eurostatu sú úplné a v súlade s postupmi OECD a národných 

štatistických úradov, pokiaľ ide o poskytnuté podrobnosti.  

V súlade s medzinárodnými postupmi sa podrobnosti o členení, použitej klasifikácii a metodikách 
vrátane revízií uvádzajú v metaúdajoch alebo v rámci štatistických produktov.  

Eurostat šíri údaje o VZPS vo veľkom množstve vo viacerých krajinách s cieľom reagovať na 
požiadavku používateľov, aby boli vnútroštátne údaje k dispozícii čo najskôr, aj keď súhrnné údaje 
EÚ ešte nie sú k dispozícii. 

100. Pozri odpoveď na bod 66. 

Odporúčanie 4 – Zvážiť súčasnú prax poskytovania štatistík 

pred ich zverejnením 

Komisia neprijíma odporúčanie 4 písm. a), pretože prax Eurostatu, pokiaľ ide o prístup pred 
zverejnením, je v súlade s kódexom postupov a bude sa uplatňovať. 

Komisia prijíma odporúčanie 4 písm. b) a zodpovedajúcim spôsobom prehodnotí podmienky svojich 
súčasných postupov. 

101. Pripomienky EDA sa vzťahujú na odporúčania ESGAB.  

Pokiaľ ide o odporúčania 1 – 4 v rámci partnerského preskúmania ESGAB z roku 2014, Eurostat 
vyjadril v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa vymenovania a prepúšťania vrcholového 
manažmentu rozdielne názory, ktoré oznámil ESGAB. 
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Pokiaľ ide o prístup pred zverejnením, súčasná prax Eurostatu je v súlade s kódexom postupov.  

Pozri podrobné odpovede na bod 73.  

102. Následné opatrenia na zlepšenie partnerského preskúmania sa nezakladali len na dôvere. 

Eurostat vykonával kontroly pri overovaní ich vykonávania a pravidelne podával správy ESSC. 
Krížová kontrola bola preto zabezpečená aj na úrovni tohto výboru. 

V prípade posledného kola monitorovania Eurostat vykonal overenie pokroku oznámeného 
národnými štatistickými úradmi, napr. overením toho, či boli informácie dostupné na webovom 
sídle, či boli vypracované dokumenty atď. V prípade potreby sa členským štátom zaslali listy so 
žiadosťou o viac informácií.  

S cieľom napraviť nedostatočne skoré zapojenie vrcholových zástupcov kľúčových zainteresovaných 
strán sa v rámci tretieho kola partnerských preskúmaní ESS vypracovala komunikačná kampaň 
a navrhlo sa zapojenie najmä dohliadajúceho ministerstva/zodpovedného štátneho orgánu. 

103. Príprava a vykonávanie spoľahlivých partnerských preskúmaní si vyžaduje určitý čas. Vyžaduje 
si to čerpanie poznatkov z predchádzajúcich kôl, v prípade potreby revíziu kódexu postupov, 
vypracovanie metodiky a podporných dokumentov, ktoré má schváliť ESSC, a vykonávanie 
partnerských preskúmaní.  

Pozorované oneskorenie medzi dvoma kolami partnerských preskúmaní sa nepovažuje za 
významný problém. Takisto by sa malo poznamenať, že následkom vplyvu ochorenia COVID-19 sa 
posunulo obdobie vykonávania tretieho kola z rokov 2020 – 2022 na roky 2021 – 2023. 

Odporúčanie 5 – Posúdiť možnosť posilnenia mandátu 

Európskeho štatistického grémia pre riadenie v oblasti 

štatistiky 

Komisia toto odporúčanie neprijíma.  

V súlade s rozhodnutím č. 235/2008, ktorým sa zriaďuje ESGAB, je účelom ESGAB poskytnúť 
nezávislý prehľad o Európskom štatistickom systéme v súvislosti s vykonávaním Kódexu postupov 
pre európsku štatistiku. Partnerské preskúmania sa používajú na posúdenie dodržiavania kódexu 
postupov Eurostatom a ESS na základe transparentnej metodiky. Eurostat zastáva názor, že ESGAB 
má rozsiahle právomoci prijímať opatrenia a vyjadrovať svoje názory na partnerské preskúmania. 
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