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Delegace naleznou v příloze závěry Rady o statistice EU v roce 2020, které Rada schválila 

písemným postupem, jenž byl dokončen dne 6. listopadu 2020 (dokument CM 4515/20). 
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PŘÍLOHA 

 

Závěry Rady o statistice EU 

 

 

V návaznosti na priority stanovené v předchozích závěrech Rady o statistice EU z listopadu 2019, 

zejména pokud jde o zprávu Hospodářského a finančního výboru o požadavcích na informace 

v hospodářské a měnové unii (HMU), a s ohledem na politické pokyny pro Komisi s funkčním 

obdobím 2019–2024, na potřeby v oblasti statistiky, které jsou základem správy ekonomických 

záležitostí, a na výjimečnou situaci v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 posoudila Rada pokrok 

ohledně požadavků na informace v HMU, statistiky pro účely postupu při nadměrném schodku 

a dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou, jakož i strukturální statistiky. 

Reakce statistiky na COVID-19 

Rada VÍTÁ rychlou reakci Evropského statistického systému (ESS) a Evropského systému 

centrálních bank (ESCB) na pandemii COVID-19, která zajistí, aby byly stávající klíčové oficiální 

statistiky i nadále zveřejňovány ve stanovené lhůtě, společně s jasnými informacemi pro uživatele 

o dopadech pandemie na tvorbu statistik. Evropský statistický systém rovněž vypracoval nové, 

vysoce relevantní statistiky, často na experimentální bázi. Přístup k novým zdrojům údajů a vývoj 

nových statistických technik měly v tomto procesu zásadní význam. 
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Rada ZDŮRAZŇUJE, že je důležité, aby měly národní statistické úřady lepší a trvalý přístup 

k administrativním zdrojům a k novým zdrojům údajů, a v této souvislosti naléhavě vyzývá 

Evropský statistický systém, aby pokračoval ve zkoumání nových zdrojů a technologií údajů a ve 

vývoji inovativních metod pro sestavování vysoce kvalitních, obsažnějších a rychleji dostupných 

evropských statistik. 

Rada VÍTÁ iniciativu německého statistického úřadu (Destatis) a práci, kterou Destatis a Eurostat 

vykonaly s cílem vytvořit a zveřejnit srovnávací přehled ESS pro stávající ukazatele, které jsou 

vysoce relevantní pro sledování hospodářských a společenských trendů ve fázi oživení po 

pandemii COVID-19. 

Rada VÍTÁ snahu Eurostatu včas a v úzké spolupráci s členskými státy upřesnit statistická 

pravidla vztahující se na intervence v souvislosti s COVID-19, OCEŇUJE vytvoření společné 

a plně koordinované šablony Eurostatu a ECB a VYZÝVÁ členské státy, aby se snažily 

poskytovat statistické údaje a informace nezbytné ke sledování dopadu intervencí vládních 

institucí a veřejného sektoru v souvislosti s COVID-19 na příslušné ukazatele veřejných financí. 

Statistická infrastruktura 

Rada ZDŮRAZŇUJE, že je třeba zajistit přiměřené investice do statistické infrastruktury a její 

údržbu na evropské a vnitrostátní úrovni, včetně infrastruktury informačních technologií 

a digitalizace, aby Evropský statistický systém splňoval potřebu pravidelných, vysoce kvalitních 

oficiálních statistik na unijní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni v souvislosti 

s technologickým pokrokem, jakož i rychle se měnícími požadavky na údaje a statistickými 

výzvami souvisejícími s pandemií a jejími následky. 

Rada PŘIPOMÍNÁ význam minimalizace zátěže respondentů a potřebu vyvážit nové statistické 

požadavky zvyšováním efektivity a účelným stanovováním priorit. 
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Statistika týkající se cílů udržitelného rozvoje a Zelené dohody pro Evropu 

Rada VÍTÁ snahu Eurostatu poskytovat statistické informace pro to, aby mohlo být v kontextu 

evropského semestru sledováno uskutečňování cílů udržitelného rozvoje na úrovni Evropské unie, 

a VYBÍZÍ Eurostat, aby nadále pracoval na sledování pokroku při naplňování cílů udržitelného 

rozvoje na evropské úrovni. 

Rada VYZÝVÁ Evropský statistický systém, aby reagoval na nově vznikající požadavky 

na informace vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu, a to i pokud jde o přezkum a rozšíření 

programu evropských environmentálních hospodářských účtů a další rozvoj včas dostupných 

ukazatelů. 

Zpráva Hospodářského a finančního výboru z roku 2020 o požadavcích na informace 

v hospodářské a měnové unii 

Rada BERE NA VĚDOMÍ vývoj popsaný ve zprávě Hospodářského a finančního výboru z roku 

2020 o požadavcích na informace v HMU. Rada zejména: 

OCEŇUJE, že došlo k dalšímu zlepšení v oblasti pokrytí jednotlivých zemí, včasnosti, délky 

časových řad a celkové kvality hlavních evropských hospodářských ukazatelů (PEEI); 

VÍTÁ výrazné zlepšení dostupnosti údajů ESA 2010 s ohledem na končící platnost odchylek 

od ESA 2010, jakož i skutečnost, že od července 2020 Eurostat zveřejňuje ukazatele prodeje 

rezidenčních nemovitostí s čtvrtletní periodicitou; 

ZDŮRAZŇUJE, že PEEI i nadále plní důležitou úlohu coby základ pro sledování 

krátkodobého hospodářského vývoje, a SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ další pokrok při 

odstraňování zbývajících nedostatků. 
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Statistika nemovitostí pro makroobezřetnostní a jiné účely 

Rada VÍTÁ pokračující iniciativy ESS i ESCB zaměřené na rozvoj koncepční a praktické práce 

na ukazatelích týkajících se komerčních nemovitostí. VYZÝVÁ ESS i ESCB, aby této otázce 

nadále přikládaly potřebný význam a považovaly ji za naléhavou. 

Statistiky pro potřeby Paktu o stabilitě a růstu a postupu při makroekonomické nerovnováze 

Rada VÍTÁ pokrok při zajišťování kvality statistik, z nichž vychází postup při makroekonomické 

nerovnováze, a OCEŇUJE výroční zprávu ESS a ESCB o hodnocení kvality týkající se statistiky 

Eurostatu a ECB v oblasti postupu při makroekonomické nerovnováze, přičemž současně BERE 

NA VĚDOMÍ opatření v této zprávě uvedená. 

VYZÝVÁ členské státy, aby zajistily, že budou Eurostatu poskytovány všechny statistické údaje 

potřebné pro uplatnění výdajového kritéria Paktu o stabilitě a růstu, včetně údajů o veřejných 

příjmech v podobě financování EU. 

Demografická statistika a demografické prognózy 

Rada VÍTÁ, že byly v dubnu 2020 zveřejněny demografické prognózy (EUROPOP 2019), které 

budou sloužit jako demografický podklad pro zprávu o stárnutí populace pro rok 2021, 

a OCEŇUJE, že Eurostat vypracoval regionální demografické prognózy, které poskytují 

podrobnější představu o stárnutí obyvatelstva a územní různorodosti. 

Rada rovněž VYBÍZÍ Eurostat a členské státy, aby zlepšily statistické pokrytí dlouhodobé péče, 

pokud jde o zdravotní a sociální výdaje, ať veřejné či soukromé, a příjemce, s cílem usnadnit 

šetření trendů cenové dostupnosti a dopadů na veřejné finance. 
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Sociální statistiky 

Rada VÍTÁ pokrok v oblasti modernizace sociálních statistik, zejména pokud jde o přínos ke 

srovnávacímu přehledu pro evropský pilíř sociálních práv, jehož bylo dosaženo zajištěním údajů 

o široké škále ukazatelů. PODPORUJE pokrok směřující k dokončení plánu na modernizaci 

statistiky obyvatelstva a k častějšímu zpřístupňování podrobných údajů. ZDŮRAZŇUJE význam 

statistiky o příjmech, spotřebě a bohatství domácností. 

Rada VÍTÁ pokrok, pokud jde o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci týkající se 

podrobných požadavků na údaje, definic statistických proměnných a dodatečných technických 

specifikací s ohledem na rámcové nařízení o integrované evropské sociální statistice (IESS), 

a ZDŮRAZŇUJE význam uplatňování zdokonalených statistik podle tohoto nařízení. 

Rada VYZÝVÁ Eurostat, aby vypracoval další experimentální statistiky, včetně tzv. „okamžitých 

odhadů“ sociálních ukazatelů, jež by mohly být relevantní zejména v kontextu evropského 

semestru. 

Podnikové statistiky a globalizace 

Rada VÍTÁ pokračující zdokonalování evropských podnikových statistik, včetně lepšího pokrytí 

malých a středních podniků ve strukturálních podnikových statistikách, dodatečných a častějších 

statistik týkajících se služeb, podrobnějších údajů o obchodu (zejména obchodu se službami), 

inovativních kroků pro statistiku cestovního ruchu ve spolupráci s poskytovateli ubytování 

prostřednictvím platforem a lepšího měření digitalizace. 

Rada OCEŇUJE práci vykonanou za účelem řešení výzev spojených s globalizací pro účely 

statistiky, a to i díky posílené spolupráci v rámci ESS a mezi ESS a Evropským systémem 

centrálních bank. PODPORUJE iniciativy, jejichž smyslem je překonat zbytečná omezení týkající 

se sdílení příslušných informací mezi tvůrci statistik. 

Rada BERE NA VĚDOMÍ pokrok, pokud jde o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci 

v souvislosti s nařízením o evropských podnikových statistikách, a ZDŮRAZŇUJE význam 

zdokonalených statistik podle tohoto nařízení. 
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