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Maďarské předsednictví a statistika
S koncem roku 2010 skončilo předsednictví Rady Evropské unie Belgie
a 1. ledna 2011 se jej na dobu šesti měsíců ujalo Maďarsko.
Rada EU je rozhodovacím i koordinačním orgánem a vykonává také (obvykle společně s Evropským
parlamentem) zákonodárnou moc,
a proto je úloha předsednické země
velmi důležitá. V každé předsednické zemi je zabezpečení předsednictví úkolem státní správy – jednotlivých rezortů, ministerstev a státních
úřadů včetně statistického. Jakkoliv
jsou nedávné institucionální změny v EU, které přinesla Lisabonská
smlouva (zejména zřízení pozice
stálého předsedy Evropské rady
a vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku), vnímány jako určité omezení
vlivu předsednické země na chod
EU, ve statistice je předsednická země klíčovým hráčem – partnerem
orgánů EU i členských zemí, který zásadním způsobem ovlivňuje
pokrok při jednáních o právních
předpisech. Snahou předsednictví
je dosáhnout takového výsledku,
který je přijatelný nejen pro členské
země (Radu EU), ale i pro další instituce zapojené do tohoto procesu,
což jsou zpravidla Evropský parlament a Evropská komise. Projednávání návrhů právních předpisů
s cílem dosáhnout kompromisu je
proto v některých případech velmi
náročné a může trvat i několik let.

Priority statistiky v EU
Maďarský ústřední statistický úřad
(HCSO) se na svou úlohu v rámci
předsednictví připravoval s velkým
předstihem a zodpovědně. Společně se svými předchůdci v předsednickém křesle – Španělskem
a Belgií – tvoří Maďarsko tzv. trio
předsednictví, které zabezpečuje
kontinuitu této funkce v delším,
18měsíčním období. Důvodem je

skutečnost, že půlroční interval
není obvykle dostatečně dlouhý na
projednání zásadnějších otázek či
hledání kompromisů. Tento časový
deficit vyžaduje spolupráci třech
předsednických zemí a vzájemné
předávání agendy. Současné španělsko – belgicko – maďarské trio

sů bude maďarské předsednictví
klást důraz na posílení soudržnosti
mezi různými statistikami, pokud
jde o pojmy, definice, sběr dat, přenos dat, zveřejňování termínů, a na
uplatňování nových legislativních
postupů zavedených Lisabonskou
smlouvou.

navázalo na předchozí trojici francouzsko – česko – švédskou a vedle
kontaktů v rámci celé šestice využili maďarští kolegové také přímo
zkušenosti našeho předsednického
týmu v podobě konzultací.
Již na podzim 2010 představil HCSO plány na dobu svého
předsednictví v oblasti statistiky.
V souladu s programem celého tria
předsednictví bude Maďarsko i nadále podporovat provádění Kodexu evropské statistiky a usilovat
o zlepšování kvality, spolehlivosti
a transparentnosti statistických údajů. Prioritou maďarského předsednictví je i snižování administrativní zátěže. Maďarské předsednictví
se také chce zaměřit na složitější
měření rozvoje a udržitelnosti, aby
bylo možné sledovat změny, které
probíhají v našich ekonomikách,
společnostech a životním prostředí.
Při projednávání právních předpi-

Vymezení témat
Pracovní program maďarského
předsednictví je založen na výsledcích dosažených předchozím
– belgickým – předsednictvím. To
znamená převzetí témat, jejichž
projednávání nebylo v předchozím půlroce zcela ukončeno. Jedná se především o návrhy nařízení
o evropských environmentálních
hospodářských účtech a o statistice cestovního ruchu, které dosud
neprošly schválením v Evropském
parlamentu. Kus práce nepochybně
čeká maďarské předsednictví v podobě hledání kompromisu členských zemí u návrhu nařízení o statistice trvalých kultur – ovocných
sadů, olivových hájů a vinic. Novým
tématem, jehož otevření se očekává v brzké době, je návrh nařízení
o Evropském systému národních
a regionálních účtů. Průřezovým té-

matem, jímž se maďarské předsednictví bude muset zabývat, je otázka
aplikace Lisabonské smlouvy, konkrétně nových legislativních procedur, ve statistických předpisech.
U základních předpisů, jimiž jsou
ve statistice obvykle nařízení Evropského parlamentu a Rady, se procedury projednávání a schvalování
nemění. K zásadnějším změnám
došlo u předpisů „nižšího“ řádu,
a to jak u druhů těchto předpisů,
tak u postupů jejich přijímání. Tyto
změny se promítají nejen do všech
nových návrhů nařízení, ale i do
novel předpisů starších, bude proto
vzhledem ke specifickým podmínkám statistiky ještě nějakou dobu
trvat, než se nové postupy zažijí.
Hlavní oblast aktivit maďarského předsednictví je spojena s Pracovní skupinou Rady pro statistiku, kde HCSO předběžně plánuje
uspořádat během svého šestiměsíčního působení sedm jednání.
Přípravu a řízení zasedání Pracovní
skupiny má na starosti tým, v jehož
čele je místopředsedkyně HCSO
Éva Laczka.
V červnu 2011 bude HCSO
v rámci předsednictví pořádat
konferenci na téma „Komunikace – nástroj ke zlepšení statistické
kultury.“

O aktivitách během předsednictví
a pokroku v projednávání jednotlivých témat informuje HCSO prostřednictvím internetové stránky
v angličtině a maďarštině na adrese: www.ksh.hu/eu2011.
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