
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейска статистика: Съществува 

потенциал за още подобрения в качеството 
 

ОТГОВОРИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
КОМИСИЯ  

 НА СПЕЦИАЛНИЯ ДОКЛАД НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА 



 

1 

Съдържание  
КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (I—X) ...................................................................................................................................................... 2 

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—11) ....................................................................................................................................................... 4 

ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 12—20) ............................................................................................................ 4 

КОНСТАТАЦИИ (точки 21—89) ............................................................................................................................................... 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (точки 90―103) ......................................................................................................... 14 

Препоръка 1 — Да се положат усилия за по-добро удовлетворяване на потребностите на 

потребителите.......................................................................................................................................................................... 14 

Препоръка 2 — Да се засилят усилията за укрепване на финансовата независимост на 

Европейската статистическа програма и приоритизиране на иновативни проекти ................. 15 

Препоръка 3 — Да се подобрят докладването за качеството от страна на държавите 

членки и оценката на качеството на европейската статистика ............................................................. 16 

Препоръка 4 — Да се преразгледа настоящата практика за предоставяне на достъп до 

статистически данни преди тяхното оповестяване ........................................................................................ 17 

Препоръка 5 — Да се оцени възможността за засилване на правомощията на Европейския 

консултативен съвет за статистическо управление ....................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

В настоящия документ са представени отговорите на Европейската комисия на констатациите 

от специален доклад на Европейската сметна палата съгласно член 259 от Финансовия 

регламент, които ще бъдат публикувани заедно със специалния доклад.

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884


 

2 

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ (I—X) 

Отговори на Комисията 

I Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява в съответствие с 

принципите, залегнали в член 338 от Договора за функционирането на Европейския съюз и 
допълнително разработени в Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика, 
както и в Кодекса на европейската статистическа практика. Евростат се стреми да предоставя 
надеждна и съпоставима статистическа информация, като по този начин осигурява подкрепа 
за основани на обективни данни политики на Съюза и за изпълнението на политическите 
приоритети на Комисията и същевременно предоставя информация на всички потребители, 
включително предприятията и обществеността като цяло. 

Статистическите приоритети на Съюза се определят в многогодишните статистически 
програми, предложени от Комисията и приети от Европейския парламент и от Съвета. Евростат 
изпълнява бюджета на статистическите програми посредством безвъзмездни средства и 
договори за обществени поръчки. 

Евростат изготвя подходяща за целите европейска статистика в партньорство с националните 
статистически институти на държавите членки и други национални органи, определени да 
отговарят за изготвянето на официална статистика в рамките на Европейската статистическа 
система (ЕСС) и въз основа на споделени статистически стандарти, методи, процедури, 
практики и инструменти. Комитетът на Европейската статистическа система (Комитетът на 
ЕСС) предоставя професионални насоки на ЕСС; той се председателства от Евростат и е 
съставен от представители на националните статистически институти на страните членки. 
Тясното сътрудничество в рамките на ЕСС е насочено към разработването на статистическа 
методология за хармонизиране на данните и изготвяне на съпоставими данни в различните 
държави членки, които се публикуват на уебсайта на Евростат съгласно публично достъпни 
календари за разпространение на данните. 

IV Въз основа на резултатите от проучването за удовлетвореността на потребителите на 

Евростат повечето потребители оценяват качеството на данните на Евростат като много добро 
или добро (в последното проучване, проведено през 2020 г., 26 % го оценяват като много 
добро, а 46 % — като добро). Това се потвърждава и от резултатите от новото проучване за 
удовлетвореността на потребителите за 2022 г., в което 30 % от потребителите оценяват 
качеството като много добро, а 41 % — като добро. 

V От 2018 г. е въведена по-надеждна система за наблюдение, основана на подобрени 

показатели. Комисията е на мнение, че благодарение на новите показатели ще може да се 
измерват обективно — с помощта на цифрови технологии — относимостта, актуалността и 
съпоставимостта във времето на европейската статистика. Бяха направени две междинни и 
една окончателна оценка на изпълнението на програмата, обхващащи цялата ѝ 
продължителност (2013—2020 г.), които бяха публикувани на уебсайта на Евростат. 

Предшественикът на Европейския статистически консултативен комитет (ЕСКК), а именно 
Европейският консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и 
социалната област (CEIES от акронима на френски език), имаше по-широк състав. Впоследствие 
чрез опростяване на CEIES беше създаден ЕСКК с цел да се подобри целенасочеността и 
ефективността на органа да представя мненията на различните потребители. 
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Що се отнася до потребностите на потребителите, Евростат разпространява голям обем 
статистическа информация, която те може да използват, за да обосноват работата си в 
одитираните области, макар и в някои аспекти, които понастоящем подлежат на преглед от 
страна на Евростат, да са необходими допълнителни подобрения. 

VI Евростат финансира статистически дейности, когато такова финансиране е предвидено в 

законодателството. За всички статистически дейности, включително задължителните 
дейности, финансирането от Евростат може да се отнася до проекти, с които се въвеждат или 
изпитват иновативни решения, нови източници на данни, пилотни проучвания и проучвания за 
осъществимост, нови теми в областта на политиките за евентуалното им прилагане в бъдеще, 
изготвяне на експериментална статистика, както и въвеждане на подобрения под формата на 
по-ефективни статистически процеси или иновативна методология. Комисията е съгласна, че 
по линия на Европейската статистическа програма за Евростат и националните статистически 
органи следва да бъдат разпределяни достатъчно ресурси, като се отдава висок приоритет на 
иновативните проекти. Обща практика е да се използват допълнителни ресурси от други 
програми на Съюза в подкрепа на специфични допълнителни потребности от изготвяне на 
статистика във връзка с политиките на Комисията, на които не може бъде отговорено с 
ресурсите на Европейската статистическа програма. Комисията е на мнение, че това не 
поставя под въпрос професионалната независимост на Евростат спрямо други служби на 
Комисията. 

VII В областите, обхванати от одита, статистически не е необходимо да се провеждат 

проверки на място в държавите членки — като при процедурата при прекомерен дефицит и 
брутния национален доход — за да се гарантира надеждността на статистиката. Комисията е 
на мнение, че в съответните области Евростат извършва задълбочени оценки по отношение на 
съпоставимостта и съгласуваността на данните, като тези оценки се основават на надеждни 
процедури за валидиране, доклади относно качеството и дискусии със статистици от 
държавите членки. 

Евростат ще работи за по-нататъшно хармонизиране на докладите на държавите членки 
относно качеството на данните и тяхното представяне, както и за подобряване на 
актуалността в посочените области (здравните данни и бизнес статистиката) в сътрудничество 
с държавите членки. 

VIII Календарите за разпространение на данните на Евростат са завършени и съответстват 

на практиките на ОИСР и националните статистически институти по отношение на 
предоставените подробности. Повече подробности се предоставят в метаданните или в самите 
статистически продукти, което е в съответствие с международните практики.  

Евростат е в процес на преразглеждане на политиките си на ревизиите в отговор на 
препоръка на Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB).  

Настоящата практика на Евростат за достъп до данни преди тяхното оповестяване е в 
съответствие с Кодекса на практиката. Евростат обаче ще направи повторна оценка на 
условията на настоящите си практики за предоставяне на достъп до данни преди тяхното 
оповестяване.  

IX Партньорските оценки се основават на цялостна и ефикасна методология, включително 

относно тяхната честота и обхват, одобрена от Комитета на ЕСС. Комисията счита, че 
настоящите честота и обхват на партньорските оценки са подходящи за целта им. 
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X По отношение на препоръките на ЕСП: 

— Комисията приема първата препоръка частично.  

— Комисията приема втората препоръка.  

— Комисията приема третата препоръка частично.  

— Комисията приема четвъртата препоръка частично. 

— Комисията не приема петата препоръка.  

ВЪВЕДЕНИЕ (точки 1—11) 

11 В съответствие с Решение 234/2008 мисията на ЕСКК е да подпомага Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, за да гарантират, че при координирането на стратегическите 
цели и приоритети на статистическата информационна политика на Съюза се вземат предвид 
изискванията на потребителите, както и разходите, направени от доставчиците и създателите 
на информация. Съставът на ЕСКК също е предписан по закон.  

Мандатът на ESGAB е да предоставя независим общ преглед на ЕСС по отношение на 
прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика, както е определено в 
Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. 

ОБХВАТ И ПОДХОД НА ОДИТА (точки 12—20)  

Няма отговори на Комисията.  

КОНСТАТАЦИИ (точки 21—89) 

Отговори на Комисията: 

23 От 2018 г. е въведена по-надеждна система за наблюдение, основана на подобрени 

показатели и връзки между дейностите и целите на Европейската статистическа програма, 
както е показано на фигура 4. Комисията е на мнение, че благодарение на новите показатели 
ще може да се измерват обективно — с помощта на цифрови технологии — относимостта, 
актуалността и съпоставимостта във времето на европейската статистика. Бяха направени две 
междинни и една окончателна оценка на изпълнението на програмата, обхващащи цялата ѝ 
продължителност (2013—2020 г.). С окончателната оценка беше оценено дали целите на 
програмата са постигнати. Оценката се състои от доклад до Европейския парламент и до 
Съвета и придружаващия го работен документ на службите на Комисията, като и двата 
документа са публикувани на уебсайта на Евростат.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
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25 С консултациите относно конкретни продукти се цели да се проучи удовлетвореността на 

потребителите от конкретна целева група по отношение на тези продукти, т.е. при 
експерименталната статистика се провежда консултация с академичните среди относно 
надеждността на методите и резултатите, а при консултацията с хора с увреждания целта е 
да се изпита достъпността на статистиката чрез различни канали.  

Каналите на Евростат за определяне на потребностите на потребителите включват и 
широкомащабна приобщаваща консултация с различни групи потребители, наречена Power 
from statistics, която беше проведена през 2017 г. В нея взеха участие видни представители 
на различни гледни точки в обществото, които бяха консултирани относно бъдещите 
потребности от информация и как те може да бъдат удовлетворени посредством официалната 
европейска статистика. Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на 
Евростат. 

26 Потребителите, респондентите и другите заинтересовани страни в областта на 

европейската статистика (включително научната общност, социалните партньори и 
гражданското общество) са представлявани от 12-те членове, назначени от Комисията (след 
консултация с Европейския парламент и със Съвета), в съответствие с Решение 237/2008/ЕО 
от 11 март 2008 г. 

Предшественикът на ЕСКК (CEIES — Европейския консултативен комитет за статистическа 
информация в икономическата и социалната област), имаше по-широк състав. Впоследствие 
чрез опростяване на CEIES беше създаден ЕСКК с цел да се подобри целенасочеността и 
ефективността на органа да представя мненията на различните потребители. 

28 Що се отнася до статистиката на ресурсите и дейностите в областта на здравеопазването, 

благодарение на съвместното събиране на данни, несвързани с разходи, от страна на 
Евростат, ОИСР и СЗО вече е наличен значителен обем данни за потребностите на 
потребителите. За да продължи да подобрява качеството и пълнотата на данните и да 
гарантира устойчивостта на процеса на събиране на данни, Евростат разработи проект на 
регламент за изпълнение относно здравните заведения, човешките ресурси в областта на 
здравеопазването и използването на здравно обслужване. Проектът на регламент за 
изпълнение се очаква да бъде приет до края на 2022 г.  

Експертите в международен мащаб признават, че заболеваемостта е много сложно явление за 
измерване от статистическа гледна точка. Темата за статистиката на заболеваемостта беше 
обсъдена с представителите на държавите членки в редица експертни групи в Евростат 
(Оперативната група по статистиката на заболеваемостта, Техническата група по статистиката 
на заболеваемостта, Работната група по статистиката на общественото здраве) и с 
потребители на данни от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ 
(SANTE). Евростат предостави безвъзмездни средства на държавите членки за пилотно 
събиране на данни с цел изпитване на осъществимостта на използването на определени чрез 
методологични разработки източници на данни. Резултатите от пилотното събиране на данни 
ще бъдат анализирани през 2023 г. 

29 Евростат прилага определението за малки и средни предприятия (МСП) съгласно 

препоръката на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия 
(2003/361/ЕО), в член 7 от която се признава, че за статистически цели единственият 
необходим критерий е броят на служителите. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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Евростат обаче призна необходимостта да се преразгледа използваното понастоящем 
определение и да се обмисли възможността за обогатяване на набора от критерии с 
финансови такива с оглед по-добро отразяване на развиващата се икономическа реалност. 

31 Безвъзмездните средства се използват и за разработване на нови статистически 

методологии и източници на данни, както и за разработване на рамки за осигуряване на 
качеството на статистиката въз основа на нов единен източник на данни или комбинация от 
източници на данни (например административни данни и големи информационни масиви). 

32 По мнение на Комисията финансирането на статистически дейности чрез вторично 

делегирани кредити се извършва с оглед на професионалната независимост на Евростат по 
отношение на другите служби на Комисията.  

Специфичните потребности на генералните дирекции отразяват приоритетите на 
потребителите на политики или изискването за наблюдение и оценка на въздействието на 
конкретни разходни програми въз основа на надеждни и висококачествени статистически 
данни, а не само на възложени ad hoc проучвания. Потребностите от данни на други служби 
на Комисията не са спонтанни и краткосрочни. Тези безвъзмездни средства може да обхващат 
и пилотни проучвания или да бъдат насочени към проправянето на пътя за използване на 
нови методологии или нови източници на данни — дейности, които иначе не биха били 
финансирани на национално равнище.  

В законодателните актове, приети от Европейския парламент и от Съвета, понякога се 
предвижда финансиране на дейности, които са необходими за прилагането на акта. Тези 
дейности може да се отнасят до доброволни пилотни проучвания за оценка на 
осъществимостта на ново подобрение в процеса на събиране на данни по отношение на някои 
аспекти на статистическата информация, която трябва да бъде изготвена, например степента 
на подробност на териториално равнище, или до разработването на методологии за 
съответната статистика. В други случаи те се отнасят до действителното събиране и изготвяне 
на статистически данни, например по ad hoc теми по искане на потребителите, като в 
Регламент (EС) 2019/1700 относно социалната статистика и Регламент (ЕС) 2019/2152 
относно бизнес статистиката.  

33 Евростат финансира статистически дейности, когато такова финансиране е предвидено в 

законодателството. За всички статистически дейности, включително задължителните 
дейности, финансирането от Евростат може да се отнася до проекти, с които се въвеждат или 
изпитват иновативни решения, нови източници на данни, пилотни проучвания и проучвания за 
осъществимост, нови теми в областта на политиките за евентуалното им прилагане в бъдеще, 
изготвяне на експериментална статистика, както и въвеждане на подобрения под формата на 
по-ефективни статистически процеси или иновативна методология.  

По отношение на разходите за персонал Евростат прилага член 186, параграф 4, буква д) от 
Финансовия регламент на ЕС. 

34 Комисията осъзнава значимостта на качествената оценка. От 2018 г., с въвеждането на 

eGrants, са направени подобрения с цел да се гарантира, че за всички предоставени 
безвъзмездни средства има подробна обосновка. Комисията взема предвид констатацията на 
ЕСП и ще продължи да работи в тази насока. 

Що се отнася до модулите на наблюдението на работната сила на ЕС (LFS), синтезираната 
информация от всички национални доклади, свързани с безвъзмездните средства, е публично 
достъпна на уебсайта на Евростат. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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39 Сложните методологически проблеми изискват внимателно проучване и дискусии с 

държавите членки. В интерес на качеството и последователността на данните е да се правят 
такива подробни дискусии, преди да бъдат издадени методологически указания. 

42 Евростат, ОИСР и СЗО съвместно събират данни, несвързани с разходи, относно 

здравните грижи, като следват стандарта на Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) по отношение на поисканите метаданни. Основните източници и методи 
може да бъдат намерени във файловете с метаданни. 

Статистиката се различава по отношение на използваните методи и източници на данни, както 
и по темпа на тяхното развитие с течение на времето. Поради това честотата на предоставяне 
на доклади относно качеството е различна в различните статистически области. 

43 Макар Комисията да признава необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на 

докладите на държавите членки относно качеството на данните и тяхното представяне, при 
наблюдението на работната сила и бизнес статистиката тези доклади следват стандарта на 
ЕСС за единната интегрирана система за метаданни, а при разходите за здравеопазване — 
стандарта на ЕСС за структурата на докладите относно качеството на данните. 

44 и 45 В областите, обхванати от одита, статистически не е необходимо да се провеждат 

проверки на място в държавите членки — като в области като процедурата при прекомерен 
дефицит и брутния национален доход — за да се гарантира надеждността на статистиката. 
Комисията е на мнение, че в съответните области Евростат извършва задълбочени оценки по 
отношение на съпоставимостта и съгласуваността на данните, като тези оценки се основават 
на надеждни процедури за валидиране, доклади относно качеството и дискусии със 
статистици от държавите членки. За здравната статистика и наблюдението на работната сила 
проверките на място се извършват при необходимост, но са различни по своя характер от тези, 
които се прилагат при процедурата при прекомерен дефицит и брутния национален доход. 

46 Евростат проактивно и без забавяне предприема последващи действия по въпроси, 

свързани със сроковете за предаване, пълнотата на данните, както и методологията и 
качеството на статистическата информация, предоставяна от националните статистически 
органи. За разрешаване на потенциални нерешени въпроси между Евростат и съответния 
национален статистически институт непосредствено се предприемат необходимите действия 
на подходящото равнище. Когато тези действия за наблюдение на съответствието на равнище 
служба са неуспешни, Евростат преценява дали следва да бъдат предприети официални 
действия на равнище Комисия. 

48 Евростат ще работи за по-нататъшно подобряване на документацията на оценките си на 

качеството. 
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Каре 1 — Примери за слабости, свързани с точността 

С течение на времето всички държави взеха мерки спрямо повишения дял на липса на отговор 

от отделни единици при наблюдението на работната сила, като преминаха към събиране на 

данни чрез различни методи (онлайн, по телефона, на живо) или използваха статистически 

техники за заместване на липсващите стойности. Евростат подкрепи държавите членки чрез 

безвъзмездни средства, специално предвидени за проучване на начините за ограничаване на 

дела на липса на отговор, и предоставя обучения и работилници за улесняване на обмена на 

добри практики.  

Що се отнася до спазването на изискванията за точност, при които от държавите се изисква 

да предоставят списък със стандартни грешки, Евростат не може сам да изчисли стандартните 

грешки, тъй като няма достъп до цялата необходима информация за калибриране, която се 

взема от други източници на данни на национално равнище.  

За разлика от наблюдението на работната сила структурната бизнес статистика не 

представлява извадково проучване, поради което при него не се налага да се изчисляват 

доверителните интервали. Евростат анализира систематично степента на съответствие с 

Регламента относно структурната бизнес статистика (№ 295/2008) по отношение на 

правилното прилагане на статистическата единица „предприятие“, както е определено в 

Регламента относно статистическите отчетни единици (№ 696/93), и през 2015 г. поиска 

всички държави членки, при които се наблюдава несъответствие, да изготвят план за 

действие с оглед постигане на пълно съответствие. Държавите членки поетапно изпълняват 

плановете си за действие, но това е сложна тема, която изисква време и ресурси от тяхна 

страна. Евростат следи за провеждането на последващи действия, като осъществява преглед 

в контекста на групата на директорите по бизнес статистика. Евростат е съгласен, че пълното 

прилагане на статистическата единица „предприятие“ в много случаи води до прекъсване на 

динамичните редове, но това е неизбежно. В случаите когато прекъсването на динамичните 

редове не води до значителни промени в големината на числата, не е необходимо 

динамичните редове да бъдат преизчислявани за агрегираните показатели. 

Въпреки че Евростат признава значимостта на възприемането на новите цифрови технологии с 

оглед намаляване на разходите за изготвяне на статистически данни и свеждане до минимум 

на риска от човешка грешка, различните системи за събиране на данни (на хартиен носител 

или по електронен път) не означават задължително компрометирано качество.  

Управлението на качеството на отделните записи попада в компетенциите на всяка държава 

и държавите членки носят основната отговорност да гарантират правилното кодиране и 

обучение на програмистите.  

Що се отнася до Италия, метаданните на национално равнище съдържат информация за 

управлението на качеството, кодирането и резултатите от одита.  

Нито Финландия, нито Кипър са подали сигнал на Евростат за проблеми във връзка с 

качеството в националния файл с метаданни. 

50 Вж. конкретните отговори по каре 2. 
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Каре 2 — Примери за слабости, които засягат 
съпоставимостта на данните 

Що се отнася до структурната бизнес статистика, в много случаи пълното прилагане на 

статистическата единица „предприятие“ може да доведе до прекъсване на динамичните 

редове. Това обаче е неизбежно поради различията в понятията. В случаите когато 

прекъсването на динамичните редове не води до значителни промени в големината на 

числата, не е необходимо динамичните редове да бъдат преизчислявани за агрегираните 

показатели. 

 

Що се отнася до статистиката на разходите за здравеопазване, от 2019 г. Евростат работи 

заедно с експертите от държавите членки върху връзките и разликите между националните 

сметки и Системата на здравни сметки (SHA) в контекста на оперативната група на ЕСС по 

разходите за здравеопазване. Оценката на разходите, направени от непазарни доставчици в 

Системата на здравни сметки, е част от тази работа. 

51 От всички държави се изисква да кодират причините за смъртта съгласно 

Международната статистическа класификация на болестите на СЗО (МКБ) (в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1338/2008).  

От държавите се изисква да докладват за всички актуализации в автоматизираните си 
системи за кодиране, както и да предоставят информация за избора и промяната на 
основната причина за смъртта в своите метаданни. Евростат осъзнава, че съществуват 
значителни различия между държавите по отношение на пневмонията и деменцията като 
причини за смърт, и затова тези теми в момента се обсъждат в Техническата група по 
причините за смъртта. 

55 Закъсненията при подаването на данни от държавите членки не означава автоматично, 

че данните са остарели и че процесът е неефективен. Основният фактор при оценката на 
използваемостта на данните е продължителността на закъснението. Ако то е кратко, данните 
все пак може да бъдат публикувани, за да се отговори на потребностите на потребителите. 

Каре 3 — Примери за закъснения при подаването на 
данни 

Разходи за здравеопазване 

През 2020 г. влошената навременност се дължеше на кризата, свързана с COVID-19. Четири 

държави информираха Евростат за потенциални закъснения, тъй като работиха по 

националните си статистики за COVID-19. Евростат съкрати сроковете за вътрешно 

валидиране, за да гарантира своевременното разпространение на данните. 

56 Що се отнася до причините за смъртта, събирането на данни се основава на микроданни, 

т.е. на отделни смъртни случаи. Не съществува съгласувана методология по отношение на 
оценката на отделните смъртни случаи. Тази оценка води до риск да бъдат пропуснати важни 
промени в тенденциите, в резултат на което са възможни погрешни интерпретации от 
епидемиологична гледна точка. Поради това за 2018 г. не са правени такива оценки на 
причините за смъртта за Франция и за ЕС като цяло. 
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57 Макар Комисията да признава, че съществуват различия в степента на подробност между 

двата доклада, разгледани от ЕСП, следва да се има предвид, че докладите отразяват 
съдържанието и структурата, които се изискват от законодателните органи на Съюза във всеки 
един от двата случая. Освен това докладите на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
следва да бъдат ограничени до 15 страници, което от своя страна ограничава включената степен 
на подробност. Евростат предоставя подробни данни относно качеството на своя уебсайт, без това 
да е свързано с изискванията за докладване от страна на Парламента и на Съвета. 

Каре 4 — Слабости на докладването относно качеството, 
представяно на Парламента и на Съвета 

По отношение на доклада до Европейския парламент и до Съвета относно провеждането на 

наблюдението на работната сила отговорите на искането по член 7 от Регламент (ЕО) 

№ 577/98 на Съвета, в който се предвижда, че: 

„На всеки три години, започвайки от 2000 г. Комисията представя на Парламента и на 

Съвета доклад за изпълнението на настоящия регламент. Този доклад оценява по-

специално качеството на статистическите методи, предвидени от държавите членки 

за подобряване на резултатите или за облекчаване на процедурите на изследването.“ 

По отношение на доклада до Европейския съвет и до Парламента относно структурната 

бизнес статистика отговорите на искането по член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) 

№ 295/2008 относно структурната бизнес статистика, в който се предвижда, че: 

„До 29 април 2011 г. и след това на всеки три години Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета доклад относно събраната съгласно настоящия 

регламент статистическа информация, по-специално за качеството на информацията и 

тежестта за предприятията.“ 

58 Докладите се изготвят в съответствие с разпоредбите на регламентите и като се има 

предвид степента на подробност, която трябва да бъде предоставена в един доклад до 
Европейския парламент и до Съвета. 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Евростат. Освен това Евростат 
редовно предоставя информация и отговаря на искания от страна на Европейския парламент и на 
Съвета, например чрез отговори на въпроси от Парламента, контакти с Парламента, редовни 
заседания в Съвета, годишния статистически пакет, адресиран до Съвета и др. 

61 Евростат разпространява голям обем данни от наблюдението на работната сила от 

няколко държави, за да отговори на искането на потребителите да разполагат с данни на 
национално равнище възможно най-скоро, дори ако агрегираните данни за ЕС все още не са 
налични. Винаги има забавяне във времето между подаването на данните и тяхното 
разпространение. Това се дължи на факта, че Евростат получава микроданни и ги валидира, 
след което държавите членки евентуално изпращат коригирани набори от данни, Евростат 
изчислява показателите и изисква от държавите членки да потвърдят агрегираните основни 
резултати преди разпространението им. 

Що се отнася до данните за разходите за здравеопазване, разпространението им се извършва 
през същата година, в която са представени. През 2020 г. поради свързани със здравната 
криза закъснения в предаването на данни от страна на държавите членки Евростат ускори 
проверките си за валидиране, за да не се прекъсне разпространението на данни. 
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62 Календарите за разпространение на данните на Евростат са завършени и съответстват на 

практиките на ОИСР и националните статистически служби по отношение на предоставените 
подробности. Подробности относно разбивките, използваната класификация и методологиите, в 
това число ревизиите, се предоставят в метаданните или в самите статистически продукти, което е 
в съответствие с международните практики. Освен това в доклада си от 2021 г. ESGAB посочва, че 
фактът, че „подробен календар за публично оповестяване, обхващащ различни периоди и 
статистически продукти, е на разположение на потребителите“, е една от силните страни на 
Евростат във връзка със спазването на Кодекса на практиката. 

63 Евростат ще разгледа въпроса за политиките за ревизиите и ще проучи дали е възможно 

да бъдат разширени съществуващите насоки, за да включват и други статистически области 
или набори от данни. 

65 Евростат е предприел действия в отговор на Препоръка 2015/5 и Препоръка 2015/7 на 

ESGAB. В Препоръка 2021/4 се посочва, че Евростат прави критична оценка дали настоящата 
практика на предоставяне на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване е 
в съответствие с позицията на Евростат като водещ орган за ЕСС. 

66 В принцип 6 се определят условията, при които се прилага предоставянето на достъп до 

статистически данни преди тяхното оповестяване. А именно, че тази практика е ограничена, 
обоснована, контролирана и оповестена. Евростат счита, че неговата практика на 
предоставяне на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване е ограничена, 
обоснована, контролирана и оповестена в съответствие с принцип 6 от Кодекса на практиката. 
Евростат предоставя достъп до някои основни данни преди тяхното оповестяване на 
съветника по комуникациите и на члена на кабинета, отговарящ за координацията с Евростат 
в кабинета „Джентилони“, генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“, 
генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Европейската 
централна банка, както и на някои акредитирани информационни агенции, които получават 
съобщенията за пресата предварително, но под ембарго, чрез електронни средства. 

67 Евростат счита, че неговата практика на предоставяне на достъп до статистически данни 

преди тяхното оповестяване е ограничена, обоснована, контролирана и оповестена в съответствие 
с Кодекса на практиката. Евростат ще ограничи посочените рискове, като стриктно ще наблюдава 
практиките си за предоставяне на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване. 

Каре 5 — Проучване на потенциалното въздействие на 
предоставянето на достъп до статистически данни преди 
тяхното оповестяване върху капиталовите пазари 

Вж. отговора по точка 67. 

69 Предоставянето на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване е 

установена практика в голяма част от държавите членки. 

С показател 6.7 от Кодекса на европейската статистическа практика се определят правилата 
относно предоставянето на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване, като 
по този начин се задава рамката за хармонизирани практики, която следва да се прилага по 
независим начин от статистическите органи в ЕСС. 
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73 Що се отнася до препоръки 1—4 от проведената през 2014 г. партньорска оценка на 

ESGAB във връзка със законодателството относно назначаването и освобождаването на 
висшето ръководство, Евростат е на различно мнение, за което е уведомил ESGAB. По-
специално Евростат счита, че правилникът за персонала на ЕС и Решението на Комисията 
относно Евростат, които са публично достъпни документи, са в съответствие с изискванията на 
Кодекса на практиката.  

Допълнителни подробности са предоставени в отговора по точка 74.  

Що се отнася до предоставянето на достъп до статистически данни преди тяхното 
оповестяване, Евростат е проучил въпроса и е предприел действия, за да ограничи тази 
практика още повече, като е въвел контрол и оповестяване в съответствие с принцип 6 от 
Кодекса на практиката (вж. отговорите по параграфи 66—69).  

Въпреки това Евростат ще продължи да прави критична оценка на настоящата си практика в 
отговор на Препоръка 2021/4 на ESGAB. 

74 В отговора си на доклада за 2021 г. Евростат потвърждава предишната си позиция и 

коментари относно набирането и освобождаването на висшето ръководство на Евростат.  

През 2015 г. по предложение на Комисията беше изменен Регламент (ЕО) № 223/2009, като беше 
включена изрична разпоредба, с която се гарантира, че процедурата за назначаване на генерален 
директор на Евростат е прозрачна и се основава на професионални критерии. На практика 
Комисията е назначила настоящия генерален директор, заместник генералния директор и 
останалите директорите въз основа на конкурси на общо основание. Освен това в поканата за 
представяне на кандидатури от 2016 г. ролята на генералния директор на Евростат беше 
подробно описана, като ясно беше посочено, че от кандидатите за поста се очаква да докажат, че 
разполагат с необходимата компетентност в областта на статистиката с оглед изпълнението на 
отговорностите по длъжността. В членове 7 и 8 от Решението на Комисията относно Евростат са 
описани ролята и отговорностите на генералния директор на Евростат по начин, по който се 
гарантира, че той/тя притежава съответната професионална компетентност. 

75 Вж. отговора по точка 73. 

76 Проследяването на действията за подобрение съгласно партньорската оценка не беше 

основано само на доверие. Евростат упражнява контрол при проверката на тяхното 
изпълнение, като редовно докладва на Комитета на ЕСС. По този начин се гарантира 
провеждането на кръстосани проверки и на равнището на комитета. 

77 От 155-те действия за подобрение, посочени в точка 77, 8 се отнасят до Обединеното 

кралство, като при тях не са необходими последващи действия, тъй като Обединеното 
кралство напусна ЕС. Освен това 29 действия вече са интегрирани в дейностите на 
съответните национални статистически институти (НСИ), например планиране, докладване и 
прегледи на качеството, поради което трябва да се считат за изпълнени. Следователно 
остават неизпълнени 118 действия, което представлява 13 % от общо 910 действия за 
подобрение. Евростат ще продължи да следи изпълнението на тези действия. 

79 Не е необичайно едно изменение на законодателството в областта на статистиката да 

отнеме много време, тъй като единствено подготвителната фаза попада под прекия контрол 
на НСИ, а консултациите и приемането от страна на правителството и след това от страна на 
парламента не попадат под прекия контрол на НСИ и е възможно да отнемат повече време. 
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С оглед преодоляване на късното включване на висши представители на основни 
заинтересовани страни за третия кръг от партньорски оценки на ЕСС беше разработена 
комуникационна кампания и беше предложено да бъдат включени представители най-вече на 
надзорното министерство/отговорния държавен орган, така че те да имат информация за 
процеса и да са запознати с причините за препоръките за преразглеждане на 
законодателството в областта на статистиката. 

85 Подготовката и провеждането на надеждни партньорски оценки отнема време. Трябва да 

се извлекат поуки от предишни кръгове, при необходимост да се преразгледа Кодексът на 
практиката, да се разработят методологията и съответните придружаващи документи, които 
да бъдат договорени от страна на Комитета на ЕСС, и да се проведат партньорските оценки.  

Не се счита, че наблюдаваното забавяне във времето между два кръга партньорски оценки 
представлява проблем. Освен това следва да се отбележи, че в резултат на въздействието на 
COVID-19 периодът на изпълнение на третия кръг беше изместен от 2020—2022 г. към 2021—
2023 г. По отношение на Словакия трябва да се има предвид, че нейната партньорската 
оценка, проведена през 2013 г., представляваше пилотна оценка, чиято цел беше да се изпита 
методологията на партньорските оценки, и затова беше проведена преди другите партньорски 
оценки във втория кръг. 

86 Съществуват четири конкретни препоръчителни критерия за избор на други национални 

органи (ДНО). Държавите членки трябваше да изберат поне два от тях.  

Държавите, чиито партньорски оценки бяха проведени през 2021 г., бяха помолени да 
информират Евростат за ДНО, избрани да участват в партньорските оценки, както и за 
обосновката на този избор. Тази информация беше споделена с Комитета на ЕСС, като по този 
начин се даде възможност за прозрачна и критична оценка на ДНО от страна на всички 
партньори. Например докладът за напредъка по отношение на партньорските оценки, 
представен на заседанието на Комитета на ЕСС през май 2021 г., включваше информация за 
процедурата и резултатите от избора на ДНО за държавите, за които беше проведена 
партньорска оценка през 2021 г. (точка 2.4). Председателят на ESGAB присъства на всяко 
заседание на Комитета на ЕСС и получава всички документи, включително докладите за 
напредъка по отношение на партньорските оценки, като така има възможност да изрази 
мнение по всеки въпрос, свързан с партньорските оценки. 

87 Праговете от минимум три и максимум шест ДНО са договорени от страна на Комитета на 

ЕСС. Въз основа на критериите, договорени от страна на Комитета на ЕСС, в контекста на 
партньорските оценки не е изключен нито един основен ДНО. Чрез преглед на определен брой 
ДНО е възможно да се направят заключения относно цялата система. 

88 В съответствие с Решение № 235/2008 на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на ESGAB целта на ESGAB е да предоставя независим общ преглед на Европейската 
статистическа система по отношение на прилагането на Кодекса на европейската 
статистическа практика. 

Поради това ESGAB има ясен мандат, свързан с прилагането на Кодекса на практиката. Той 
има и ценен принос към дейностите, с които се цели да се гарантират независимостта, 
интегритета и отчетността на членовете на ЕСС. Правната му рамка е адаптирана към тази 
негова роля. 
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89 Партньорските оценки представляват механизъм за саморегулиране и тяхната 

методология се разработва и одобрява от Комитета на ЕСС. Комисията счита, че при тази 
процедура е взета предвид гледната точка на ЕС в нейната цялост. 

От самото начало ESGAB е включен в разработването на методологията на партньорските 
оценки. Той участва в специалните заседания на оперативната група на ЕСС и на Комитета на 
ЕСС. Евростат редовно информира ESGAB за напредъка по отношение на партньорските 
оценки. Препоръките на ESGAB се оценяват и обмислят внимателно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ (точки 90―103) 

90 Въз основа на последните публикувани резултати от проучването за удовлетвореността 

на потребителите на Евростат за 2020 г. повечето потребители оценяват качеството на 
данните на Евростат като много добро или добро (26 % го оценяват като много добро, а 
46 % — като добро). Това се потвърждава и от резултатите от новото проучване за 
удовлетвореността на потребителите за 2022 г., в което 30 % от потребителите оценяват 
качеството като много добро, а 41 % — като добро.  

91 От 2018 г. е въведена по-надеждна система за наблюдение, основана на подобрени 

показатели. Комисията е на мнение, че благодарение на новите показатели ще може да се 
измерват обективно — с помощта на цифрови технологии — относимостта, актуалността и 
съпоставимостта във времето на европейската статистика. Бяха направени две междинни и 
една окончателна оценка на изпълнението на програмата, с които бе оценено дали са 
постигнати целите и които бяха публикувани на уебсайта на Евростат. 

92 Потребителите, респондентите и другите заинтересовани страни в областта на 

европейската статистика (включително научната общност, социалните партньори и 
гражданското общество) са представлявани от 12-те членове, назначени от Комисията. 

Предшественикът на ЕСКК (CEIES — Европейския консултативен комитет за статистическа 
информация в икономическата и социалната област), имаше по-широк състав. Впоследствие 
чрез опростяване на CEIES беше създаден ЕСКК с цел да се подобри целенасочеността и 
ефективността на органа да представя мненията на различните потребители.  

Евростат прилага определението за МСП съгласно препоръката на Комисията относно 
определението за микро-, малки и средни предприятия (2003/361/ЕО), в която се признава, че 
за статистически цели единственият необходим критерий е броят на служителите. Евростат ще 
преразгледа настоящото определение и ще обмисли възможността за добавяне на финансови 
критерии. 

Препоръка 1 — Да се положат усилия за по-добро 

удовлетворяване на потребностите на потребителите 

Комисията приема тази препоръка частично.  

В сътрудничество с ЕСКК Комисията ще разгледа дейностите и начините на работа на ЕСКК с 
оглед засилване на приобщаването. Комисията обаче счита, че настоящата процедура за 
подбор на членове на ЕСКК е подходяща. 
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93 Комисията е съгласна, че по линия на Европейската статистическа програма за Евростат 

и националните статистически органи следва да бъдат разпределяни достатъчно ресурси, 
като се отдава висок приоритет на иновативните проекти.  

Евростат финансира статистически дейности, когато такова финансиране е предвидено в 
законодателството. За всички статистически дейности, включително задължителните 
дейности, финансирането от Евростат може да се отнася до нови методологии, нови 
източници на данни или нови теми в областта на политиките. 

Комисията осъзнава значимостта на качествената оценка. От 2018 г., с въвеждането на 
eGrants, са направени подобрения с цел да се гарантира, че за всички предоставени 
безвъзмездни средства има подробна обосновка. Комисията взема предвид констатацията на 
ЕСП и ще продължи да работи в тази насока. 

Що се отнася до модулите на наблюдението на работната сила, синтезираната информация от 
всички национални доклади, свързани с безвъзмездните средства, е публично достъпна на 
уебсайта на Евростат. 

Препоръка 2 — Да се засилят усилията за укрепване на 

финансовата независимост на Европейската статистическа 

програма и приоритизиране на иновативни проекти 

Комисията приема препоръка 2, букви а) и б). 

През 2024 г., в контекста на средносрочния преглед на настоящата Европейска статистическа 
програма, Комисията ще направи оценка на осъществимостта на намалена зависимост на 
следващата Европейска статистическа програма от множество източници на финансиране. 

Комисията е съгласна, че по линия на Европейската статистическа програма за Евростат и 
националните статистически органи следва да бъдат разпределяни достатъчно ресурси, като 
се отдава висок приоритет на иновативните проекти. По този начин следва да се даде 
възможност на ЕСС да развие и използва пълния потенциал на новите източници на данни и 
цифровите технологии, по-специално с оглед по-доброто удовлетворяване на бързо 
променящите се изисквания за данни, свързани с цифровата трансформация, екологичния 
преход и изменението на климата, и да осигури очакваната добавена стойност от ЕС в това 
отношение. 

94 Сложните методологически проблеми изискват внимателно проучване и дискусии с 

държавите членки. В интерес на качеството и последователността на данните е да се правят 
такива подробни дискусии, преди да бъдат издадени методологически указания. 

Евростат ще обсъди допълнително с държавите членки всички възможни подобрения по 
отношение на подкрепата и ще проучи дали вътрешните бележки биха били от полза в това 
отношение. 

95 Макар Комисията да признава необходимостта от по-нататъшно хармонизиране на 

докладите на държавите членки относно качеството на данните и тяхното представяне, при 
наблюдението на работната сила и бизнес статистиката тези доклади следват стандарта на 
ЕСС за единната интегрирана система за метаданни, а при разходите за здравеопазване — 
стандарта на ЕСС за структурата на докладите относно качеството. 
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96 В областите, обхванати от одита, не е статистически необходимо да се провеждат 

проверки на място в държавите членки — като при процедурата при прекомерен дефицит и 
брутния национален доход — за да се гарантира надеждността на статистиката.  

Комисията е на мнение, че в тези области оценките на качеството на Евростат се основават на 
надеждни процедури за валидиране, доклади относно качеството и дискусии със статистици 
от държавите членки. Евростат ще работи за по-нататъшно подобряване на документацията 
на тези оценки на качеството.  

97 В случаите, в които дадена държава не е подала данните своевременно, Евростат 

използва прогнозни стойности, за да изготви агрегираните данни за ЕС и да гарантира 
навременното разпространение на данните.  

Що се отнася до причините за смъртта, събирането на данни се основава на микроданни, 
т.е. на отделни смъртни случаи. Не съществува съгласувана методология по отношение на 
оценката на отделните смъртни случаи. Тази оценка води до риск да бъдат пропуснати важни 
промени в тенденциите, в резултат на което са възможни погрешни интерпретации от 
епидемиологична гледна точка. Поради това за 2018 г. не са правени такива оценки на 
причините за смъртта за Франция и за ЕС като цяло. 

98 Докладите се изготвят в съответствие с разпоредбите на регламентите и като се има 

предвид степента на подробност, която трябва да бъде предоставена в един доклад до 
Парламента и до Съвета. 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на Евростат. Освен това 
Евростат редовно предоставя информация и отговаря на искания от страна на Европейския 
парламент и на Съвета, например чрез отговори на въпроси от Парламента, контакти с 
Парламента, редовни заседания в Съвета, годишния статистически пакет, адресиран до 
Съвета и др. Комисията ще проучи възможността за бъдещи подобрения в докладите при 
нужда. 

Препоръка 3 — Да се подобрят докладването за 

качеството от страна на държавите членки и оценката на 

качеството на европейската статистика 

Комисията приема препоръка 3, буква а).  

Комисията приема препоръка 3, буква б) частично. Комисията ще работи за по-нататъшно 
подобряване на документацията на оценките си на качеството. По отношение на оценките на 
качеството Комисията счита, че в областите, обхванати от одита, тя извършва задълбочени 
оценки на качеството въз основа на надеждни процедури за валидиране, доклади относно 
качеството и дискусии със статистици на държавите членки.  

99 Календарите за разпространение на данните на Евростат са завършени и съответстват 

на практиките на ОИСР и националните статистически институти по отношение на 
предоставените подробности.  

Подробности относно разбивките, използваната класификация и методологиите, в това число 
ревизиите, се предоставят в метаданните или в самите статистически продукти, което е в 
съответствие с международните практики.  
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Евростат разпространява голям обем данни от наблюдението на работната сила от няколко 
държави, за да отговори на искането на потребителите да разполагат с данни на национално 
равнище възможно най-скоро, дори ако агрегираните данни за ЕС все още не са налични. 

100 Вж. отговора по точка 66. 

Препоръка 4 — Да се преразгледа настоящата практика 

за предоставяне на достъп до статистически данни преди 

тяхното оповестяване 

Комисията не приема препоръка 4, буква а), тъй като практиката на Евростат за предоставяне 
на достъп до статистически данни преди тяхното оповестяване е в съответствие с Кодекса за 
практиката и ще бъде следвана. 

Комисията приема препоръка 4, буква б) и съответно ще направи повторна оценка на 
условията на настоящите си практики. 

101 В констатациите на ЕСП се прави препратка към препоръките на ESGAB.  

Що се отнася до препоръки 1—4 от проведената през 2014 г. партньорска оценка на ESGAB 
във връзка със законодателството относно назначаването и освобождаването на висшето 
ръководство, Евростат е на различно мнение, за което е уведомил ESGAB. 

Що се отнася до практиката за предоставяне на достъп до статистически данни преди тяхното 
оповестяване, настоящата практика на Евростат е в съответствие с Кодекса на практиката.  

Вж. подробните отговори по точка 73.  

102 Проследяването на действията за подобрение съгласно партньорската оценка не беше 

основано само на доверие. Евростат упражнява контрол при проверката на тяхното 
изпълнение, като редовно докладва на Комитета на ЕСС. По този начин се гарантира 
провеждането на кръстосани проверки и на равнището на комитета. 

В последния кръг на наблюдението Евростат извърши проверка на докладвания от НСИ 
напредък, например като провери дали информацията е налична на уебсайта, дали 
документите са изготвени и др. В случаите, в които беше необходимо, бяха изпратени писма 
до държавите членки с искане за повече информация.  

С оглед преодоляване на късното включване на висши представители на основни 
заинтересовани страни за третия кръг от партньорски оценки на ЕСС беше разработена 
комуникационна кампания и беше предложено да бъдат включени представители най-вече на 
надзорното министерство/отговорния държавен орган. 

103. Подготовката и провеждането на надеждни партньорски оценки отнема време. Трябва да 
се извлекат поуки от предишни кръгове, при необходимост да се преразгледа Кодексът на 
практиката, да се разработят методологията и съответните придружаващи документи, които 
да бъдат договорени от страна на Комитета на ЕСС, и да се проведат партньорските оценки.  

Не се счита, че наблюдаваното забавяне във времето между два кръга партньорски оценки 
представлява проблем. Освен това следва да се отбележи, че в резултат на въздействието на COVID-
19 периодът на изпълнение на третия кръг беше изместен от 2020—2022 г. към 2021—2023 г. 
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Препоръка 5 — Да се оцени възможността за засилване на 

правомощията на Европейския консултативен съвет за 

статистическо управление 

Комисията не приема тази препоръка.  

В съответствие с Решение № 235/2008/ЕО за създаване на ESGAB целта на ESGAB е да 
предоставя независим общ преглед на Европейската статистическа система по отношение на 
прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика. Партньорските оценки се 
използват, за да се оцени, въз основа на прозрачна методология, доколко Евростат и ЕСС се 
придържат към Кодекса на практиката. Евростат е на мнение, че ESGAB разполага с широки 
правомощия да предприема действия и да изразява мнението си по отношение на 
партньорските оценки. 
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