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RESUMÉ (I-X) 

Kommissionens svar: 

I Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles i overensstemmelse med principperne i 

artikel 338 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som udbygges yderligere i 
forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker samt adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker. Ved at sigte mod at tilvejebringe pålidelige og sammenlignelige statistiske oplysninger 
støtter Eurostat evidensbaserede EU-politikker og gennemførelsen af Kommissionens politiske 
prioriteter samt informerer alle brugere, herunder virksomheder og den brede offentlighed. 

Unionens statistiske prioriteter fastlægges i flerårige statistiske programmer, der foreslås af 
Kommissionen og vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. Eurostat gennemfører budgettet for 
de statistiske programmer gennem tilskud og offentlige indkøbskontrakter. 

Eurostat udarbejder formålsegnede europæiske statistikker i partnerskab med medlemsstaternes 
nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er udpeget til at udarbejde 
officielle statistikker som led i det europæiske statistiske system (ESS), og på grundlag af fælles 
statistiske standarder, metoder, procedurer, praksisser og værktøjer. Udvalget for det Europæiske 
Statistiske System (ESSC) yder professionel vejledning til ESS. Det ledes af Eurostat og består af 
repræsentanter for de nationale statistiske kontorer, der er medlemmer. Det tætte samarbejde 
inden for ESS har til formål at udvikle statistiske metoder til at harmonisere data og udarbejde 
sammenlignelige data på tværs af medlemsstaterne, som offentliggøres på Eurostats websted i 
overensstemmelse med offentligt tilgængelige tidsplaner for offentliggørelse. 

IV Ifølge Eurostats brugertilfredshedsundersøgelse vurderer de fleste brugere kvaliteten af 

Eurostats data som værende af meget god eller god kvalitet (26 % vurderede den som meget god 
og yderligere 46 % som god i den seneste undersøgelse fra 2020). Dette bekræftes af resultaterne 
af den nye brugertilfredshedsundersøgelse, der blev foretaget i 2022, hvor 30 % vurderede 
kvaliteten som meget god og 41 % som god. 

V Der har siden 2018 været indført et mere robust overvågningssystem baseret på bedre 

indikatorer. Kommissionen mener, at de nye indikatorer vil gøre det muligt at foretage en objektiv 
måling — ved hjælp af digitale teknologier — af de europæiske statistikkers relevans, aktualitet og 
sammenlignelighed på tværs af tid. Der er blevet foretaget to foreløbige og en endelig evaluering 
af programmets gennemførelse i hele dets løbetid (2013-2020), som er offentliggjort på Eurostats 
websted. 

Forgængeren til Det Europæiske Rådgivende Statistiske Udvalg (ESAC), Det Europæiske Rådgivende 
Udvalg for Statistisk Information på det Økonomiske og Sociale Område (CEIES, efter det franske 
akronym), var bredere sammensat. CEIES blev strømlinet og omdøbt til ESAC for at gøre det mere 
fokuseret og effektivt med hensyn til at formidle synspunkter fra de forskellige brugere. 

Hvad angår brugernes behov, formidler Eurostat et væld af statistikker, som brugerne kan basere 
deres arbejde inden for de reviderede områder på. Der er dog behov for yderligere forbedringer på 
visse områder. Disse er i øjeblikket ved at blive gennemgået af Eurostat. 

VI Eurostat finansierer statistiske aktiviteter, når den pågældende finansiering er fastsat i 

lovgivningen. For alle statistiske aktiviteter, herunder obligatoriske aktiviteter, kan Eurostat-
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finansiering vedrøre projekter, der indfører eller tester innovative løsninger, nye datakilder, pilot- og 
gennemførlighedsundersøgelser, nye politiske emner til eventuel fremtidig gennemførelse samt 
udarbejdelse af eksperimentelle statistikker, for at indføre forbedringer, også i form af mere 
effektive statistiske processer eller innovative metoder. Kommissionen er enig i, at der bør 
afsættes tilstrækkelige ressourcer til Eurostat og de nationale statistikmyndigheder gennem det 
europæiske statistiske program, herunder at innovative projekter prioriteres højt. Adgang til 
yderligere ressourcer fra andre EU-programmer er en almindelig praksis til støtte for specifikke 
yderligere statistiske behov i forbindelse med Kommissionens politikker, som ikke kan dækkes med 
den europæiske søgeportals (ESP) ressourcer. Efter Kommissionens opfattelse sætter dette ikke 
spørgsmålstegn ved Eurostats faglige uafhængighed i forhold til andre af Kommissionens 
tjenestegrene. 

VII På de områder, der er omfattet af revisionen, er kontrol på stedet i medlemsstaterne, f.eks. i 

forbindelse med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og 
bruttonationalindkomsten, ikke statistisk nødvendig for at sikre statistikkernes pålidelighed. Efter 
Kommissionens opfattelse foretager Eurostat på de pågældende områder dybdegående 
vurderinger af dataenes sammenlignelighed og sammenhæng, som er baseret på solide 
valideringsprocedurer, kvalitetsrapporter samt drøftelser med medlemsstaternes statistikere. 

Eurostat vil bestræbe sig på yderligere at harmonisere medlemsstaternes kvalitetsrapporter og 
måden, de fremlægges på, samt forbedre aktualiteten på de nævnte områder (sundheds- og 
erhvervsstatistikker) i samarbejde med medlemsstaterne. 

VIII Eurostats kalendere over offentliggørelser er fuldstændige og i overensstemmelse med 

OECD's og de nationale statistiske kontorers praksis med hensyn til de fremlagte oplysninger. I 
overensstemmelse med international praksis gives der flere oplysninger i metadataene eller i de 
statistiske produkter.  

Eurostat er ved at gennemgå sine revisionspolitikker som reaktion på en anbefaling fra Det 
Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (ESGAB).  

Eurostats nuværende praksis med adgang forud for offentliggørelse er i overensstemmelse med 
adfærdskodeksen. Eurostat vil dog tage de nærmere bestemmelser for sin nuværende praksis med 
adgang forud for offentliggørelse op til fornyet overvejelse.  

IX Peerevalueringer er baseret på en fuldstændig og effektiv metode, herunder deres hyppighed 

og dækning, som er godkendt af ESSC. Kommissionen mener, at den nuværende hyppighed og 
dækning af peerevalueringer er egnet til formålet. 

X Hvad angår Revisionsrettens anbefalinger: 

— Kommissionen accepterer delvist anbefaling 1.  

— Kommissionen accepterer anbefaling 2.  

— Kommissionen accepterer delvist anbefaling 3.  

— Kommissionen accepterer delvist anbefaling 4. 

— Kommissionen afviser anbefaling 5.  
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INDLEDNING (punkt 1-11) 

11 I overensstemmelse med afgørelse 234/2008 har ESAC til opgave at bistå Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen med at sikre, at der ved koordineringen af de strategiske mål 
og prioriteter i Unionens politik for statistisk information tages hensyn til brugernes behov og de 
omkostninger, der bæres af leverandørerne og producenterne af information. Sammensætningen af 
ESAC er også fastsat ved lov.  

ESGAB's mandat er at give et uafhængigt overblik over ESS for så vidt angår gennemførelsen af 
adfærdskodeksen for europæiske statistikker som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse 235/2008/EF. 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 
(punkt 12-20)  

Ingen svar fra Kommissionen.  

BEMÆRKNINGER (punkt 21-89) 

Kommissionens svar: 

23 Der er siden 2018 blevet indført et mere robust overvågningssystem baseret på bedre 

indikatorer og forbindelser mellem aktiviteterne og målene for det europæiske statistiske program, 
jf. figur 4. Kommissionen mener, at de nye indikatorer vil gøre det muligt at foretage en objektiv 
måling — ved hjælp af digitale teknologier — af de europæiske statistikkers relevans, aktualitet og 
sammenlignelighed på tværs af tid. Der er blevet foretaget to foreløbige og en endelig evaluering 
af gennemførelsen af programmet for hele programmets varighed (2013-2020). I den endelige 
evaluering blev det vurderet, hvorvidt programmets mål var nået. Evalueringen består af en rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene, som begge er offentliggjort på Eurostats websted.  

25 Høringerne om specifikke produkter har til formål at undersøge, hvor tilfredse brugerne i en 

specifik målgruppe er med disse. I forbindelse med eksperimentelle statistikker høres den 
akademiske verden om holdbarheden af metoder og resultater, og personer med 
funktionsnedsættelse høres med henblik på at teste tilgængeligheden af statistikker gennem 
forskellige kanaler.  

Eurostats kanaler til at identificere brugernes behov omfatter også en vidtrækkende høring af 
forskellige brugergrupper, kaldet Power from statistics, som blev afholdt i 2017. I høringen deltog 
fremtrædende repræsentanter for forskellige samfundsperspektiver, som bidrog med, hvilke 
fremtidige informationsbehov der ville være, og hvordan de kunne dækkes af de officielle 
europæiske statistikker. Alle oplysninger findes på Eurostats websted. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=DA
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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26 Brugerne, respondenterne og andre interessenter inden for europæiske statistikker (herunder 

det videnskabelige samfund, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet) repræsenteres af de 12 
medlemmer, der udpeges af Kommissionen (efter høring af Europa-Parlamentet og Rådet) i 
overensstemmelse med afgørelse 237/2008/EF af 11. marts 2008. 

Forgængeren til Det Europæiske Rådgivende Statistiske udvalg (ESAC), Det Europæiske Rådgivende 
Statistiske Udvalg på det Økonomiske og Sociale Område (CEIES), var bredere sammensat. CEIES 
blev strømlinet og omdøbt til ESAC for at gøre det mere fokuseret og effektivt med hensyn til at 
formidle synspunkter fra de forskellige brugere. 

28 Hvad angår statistikker over sundhedsressourcer og -aktiviteter, giver den fælles Eurostat-

/OECD-/WHO-dataindsamling af ikkeudgiftsrelaterede statistikker allerede betydelige data til 
dækning af brugernes behov. For yderligere at forbedre kvaliteten og fuldstændigheden og sikre 
dataindsamlingens bæredygtighed har Eurostat udarbejdet et udkast til gennemførelsesforordning 
om sundhedsfaciliteter, menneskelige ressourcer i sundhedssektoren og udnyttelse af 
sundhedsydelser. Udkastet til gennemførelsesforordningen forventes at blive vedtaget inden 
udgangen af 2022.  

Eksperter på internationalt plan anerkender, at måling af sygelighed på grundlag af statistik er en 
kompleks opgave. Sygelighedsstatistikker er blevet drøftet med repræsentanter for 
medlemsstaterne i en række ekspertgrupper i Eurostat (Taskforcen vedrørende 
Sygelighedsstatistikker, Den Tekniske Gruppe vedrørende Sygelighedsstatistikker, Arbejdsgruppen 
vedrørende Folkesundhedsstatistikker) og med databrugere fra Generaldirektoratet for Sundhed og 
Fødevaresikkerhed (SANTE). Eurostat har ydet tilskud til medlemsstaterne til at foretage en 
pilotdataindsamling med henblik på at teste, hvorvidt det er muligt at anvende de datakilder, der er 
identificeret gennem den metodologiske udvikling. Resultaterne af pilotdataindsamlingen vil blive 
analyseret i 2023. 

29 Eurostat anvender definitionen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i henhold til 

Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (2003/361/EF). Artikel 7 heri anerkender, at det eneste kriterium — til statistiske 
formål — er antallet af ansatte. 

Eurostat har imidlertid anerkendt, at der er behov for at revidere den nuværende definition, og den 
overvejer at tilføje finansielle kriterier for bedre at afspejle udviklingen i den økonomiske 
virkelighed. 

31 Tilskuddene anvendes også til at udvikle nye statistiske metoder og datakilder og til at udvikle 

kvalitetssikringsrammer for statistikker baseret på en ny enkelt datakilde eller kombination af 
datakilder (f.eks. administrative data og big data). 

32 Kommissionen mener, at finansieringen af statistiske aktiviteter via subdelegerede bevillinger 

gennemføres under hensyntagen til Eurostats faglige uafhængighed i forhold til andre af 
Kommissionens tjenestegrene.  

Specifikke generaldirektoraters generelle behov afspejler de politiske brugerprioriteter eller kravet 
om at overvåge og evaluere virkningen af konkrete udgiftsprogrammer baseret på solide data og 
statistikker af høj kvalitet og ikke udelukkende på grundlag af undersøgelser iværksat på ad hoc-
basis. Andre af Kommissionens tjenestegrenes databehov er ikke på ad hoc-basis og kortsigtede. 
Disse tilskud kan også omfatte pilotundersøgelser eller fokusere på at bane vejen for anvendelse 
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af nye metoder eller nye datakilder — aktiviteter, der ellers ikke ville blive finansieret på nationalt 
plan.  

Retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet indeholder undertiden bestemmelser om 
finansiering af de aktiviteter, der er nødvendige for retsaktens gennemførelse. Disse aktiviteter kan 
vedrøre frivillige pilotundersøgelser, der har til formål at vurdere, hvorvidt nye dataindsamlinger 
kan bidrage til at forbedre visse aspekter af de statistikker, der skal udarbejdes, såsom granularitet 
på territorialt plan, eller udviklingen af metoder til de pågældende statistikker. I andre tilfælde 
henviser de til den faktiske indsamling og udarbejdelse af statistikker, f.eks. om ad hoc-emner, der 
kræves af brugerne, f.eks. i socialstatistik (forordning (EU) 2019/1700) og i erhvervsstatistik 
(forordning (EU) 2019/2152).  

33 Eurostat finansierer statistiske aktiviteter, når den pågældende finansiering er fastsat i 

lovgivningen. For alle statistiske aktiviteter, herunder obligatoriske aktiviteter, kan Eurostats 
finansiering vedrøre projekter, der udvikler eller tester innovative løsninger, nye datakilder, pilot- og 
gennemførlighedsundersøgelser, nye politiske emner for eventuel fremtidig gennemførelse og 
udarbejdelse af eksperimentelle statistikker, for at indføre forbedringer, også i form af mere 
effektive statistiske processer eller innovative metoder.  

Med hensyn til personaleomkostninger anvender Eurostat artikel 186.4e i EU's finansforordning. 

34 Kommissionen er klar over betydningen af kvalitativ vurdering. Der er sket forbedringer siden 

2018, hvor eGrants blev indført med det formål at få detaljerede begrundelser for alle tilskud. 
Kommissionen noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil arbejde videre i denne retning. 

Hvad angår modulerne i EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS), er sammenfatningerne af alle 
nationale rapporter om tilskud offentligt tilgængelige på Eurostats websted. 

39 Komplekse metodologiske problemer kræver grundige undersøgelser og drøftelser med 

medlemsstaterne. Det vil være gavnligt for datakvaliteten og -konsistensen, hvis sådanne 
problemer drøftes i detaljer, inden der udarbejdes metodologisk vejledning. 

42 Ikkeudgiftsrelaterede sundhedsdata er en fælles Eurostat-/OECD-/WHO-dataindsamling, der 

følger Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) standard for så vidt angår 
de ønskede metadata. Underliggende kilder og metoder findes i metadatafilerne. 

Statistikkerne er forskellige med hensyn til anvendte metoder og datakilder og med hensyn til, hvor 
hurtigt de udvikles over tid. Derfor varierer det, med hvilke intervaller der udarbejdes 
kvalitetsrapporter på de enkelte statistiske områder. 

43 Kommissionen anerkender behovet for yderligere harmonisering af kvalitetsrapporterne fra 

medlemsstaterne og måden, de fremlægges på, men bemærker, at de følger ESS-standarden for 
det fælles integrerede metadatasystem i arbejdsstyrkeundersøgelsen og erhvervsstatistikken og 
ESS-standarden for kvalitetsrapporternes struktur i forbindelse med sundhedsudgifter. 

44 og 45 På de områder, der er omfattet af revisionen, er kontrol på stedet i 

medlemsstaterne, f.eks. i forbindelse med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store 
underskud og bruttonationalindkomsten, ikke statistisk nødvendig for at sikre statistikkernes 
pålidelighed. Efter Kommissionens opfattelse foretager Eurostat på de pågældende områder 
dybdegående vurderinger af dataenes sammenlignelighed og sammenhæng, som er baseret på 
solide valideringsprocedurer, kvalitetsrapporter samt drøftelser med medlemsstaternes statistikere. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011


 

7 

Hvad angår sundhedsstatistikker og arbejdsstyrkeundersøgelsen, foretages der besøg på stedet, 
når det er nødvendigt, men disse besøg er af en anden art end dem, der gennemføres som led i 
proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og bruttonationalindkomsten. 

46 Eurostat følger proaktivt og hurtigt op på spørgsmål vedrørende indberetningsfrister, dataenes 

fuldstændighed, metodologi og datakvalitet for de statistiske data, der leveres af de nationale 
statistikmyndigheder. De nødvendige foranstaltninger træffes på et passende niveau for at løse 
eventuelle udestående problemer direkte mellem Eurostat og det nationale statistiske kontor. Hvis 
disse foranstaltninger til overvågning af overholdelsen på tjenesteniveau ikke er tilstrækkelige, 
vurderer Eurostat, om der bør iværksættes formelle foranstaltninger fra Kommissionens side. 

48 Eurostat vil bestræbe sig på yderligere at forbedre dokumentationen for sine 

kvalitetsvurderinger. 

 

 

 

 

Tekstboks 1 — Eksempler på svagheder vedrørende 
nøjagtighed 

Alle lande tacklede den øgede manglende respons på arbejdsstyrkeundersøgelsen over tid ved at 

gå over til en multimode-dataindsamling (online, pr. telefon eller fysisk) eller ved at anvende 

statistiske teknikker til at erstatte manglende værdier. Eurostat har støttet medlemsstaterne 

gennem særlige tilskud til at undersøge mulighederne for at begrænse manglende respons og 

tilbyder kurser og workshopper for at lette udvekslingen af god praksis.  

Hvad angår overholdelsen af præcisionskravene, for hvilke landene anmodes om at indberette 

standardafvigelser, kan Eurostat ikke selv beregne standardafvigelser, da Eurostat ikke har adgang 

til alle de oplysninger fra andre nationale datakilder, der er nødvendige for kalibreringen.  

I modsætning til arbejdsstyrkeundersøgelsen er statistik over erhvervsstrukturer ikke en 

stikprøveundersøgelse, og det er derfor ikke nødvendigt at beregne konfidensintervaller. Eurostat 

analyserede systematisk graden af overensstemmelse med forordningen om statistik over 

erhvervsstrukturer (forordning (EF) nr. 295/2008) med hensyn til korrekt anvendelse af 

"virksomheden" som statistisk enhed som defineret i forordningen om statistiske enheder 

(forordning (EØF) nr. 696/93) og anmodede i 2015 alle medlemsstater, der ikke opfyldte kravene, 

om at udarbejde en handlingsplan for at opnå fuld overholdelse. Medlemsstaterne gennemfører 

gradvis deres handlingsplaner, men det er et komplekst område, der både er tids- og 

ressourcekrævende. Eurostat sørger for opfølgning via statusopgørelse inden for rammerne af 

gruppen af direktører for erhvervsstatistik. Eurostat er enig i, at den fulde gennemførelse af den 

statistiske enhed "virksomhed" i mange tilfælde forårsager et brud i tidsserierne, men dette er 

uundgåeligt. Det er ikke nødvendigt at genberegne tidsserierne for aggregerede indikatorer, når 

afbrydelsen af tidsserierne ikke medfører væsentlige ændringer i tallenes størrelse. 
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Eurostat anerkender betydningen af at anvende nye digitale teknologier for at reducere 

omkostningerne ved statistisk produktion og minimere risikoen for menneskelige fejl, men 

forskellige dataindsamlingssystemer (på papir eller elektronisk) er ikke ensbetydende med, at 

kvaliteten kompromitteres.  

Kvalitetsstyring af individuelle registreringer er en national kompetence, og medlemsstaterne har 

det primære ansvar for at sikre korrekt kodning og uddannelse af kodere.  

For så vidt angår Italien, indeholder de nationale metadata oplysninger om kvalitetsstyring, kodning 

og resultatet af revisionen.  

Finland har ikke tilkendegivet nogen kvalitetsproblemer over for Eurostat i den nationale 

metadatafil, og Cypern har heller ikke gjort opmærksom på problemer. 

50 Se de specifikke svar på tekstboks 2. 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks 2 — Eksempler på svagheder, der påvirker 
dataenes sammenlignelighed 

Hvad angår statistik over erhvervsstrukturer, kan den fuldstændige gennemførelse af den 

statistiske enhed "virksomhed" i mange tilfælde forårsage et brud i tidsserierne. Dette er imidlertid 

uundgåeligt på grund af begrebsforskelle. Det er ikke nødvendigt at genberegne tidsserierne for 

aggregerede indikatorer, når afbrydelsen af tidsserierne ikke medfører væsentlige ændringer i 

tallenes størrelse. 

 

Med hensyn til statistikker over sundhedsudgifter, har Eurostat siden 2019 samarbejdet med 

eksperter fra medlemsstaterne om forbindelser og forskelle mellem nationalregnskaber og System 

of Health Accounts (SHA) i forbindelse med ESS Task Force Health Care Expenditure (TF HCE). 

Værdiansættelsen af ikkemarkedsmæssige udbyderes udgifter i SHA er en del heraf. 

51 Alle lande skal angive dødsårsager i henhold til WHO's internationale sygdomsklassifikation 

(ICD) (i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1338/2008).  

Landene skal indberette eventuelle opdateringer i deres automatiske indkodningssystemer samt 
give oplysninger om valg og ændring af den underliggende dødsårsag i deres metadata. Eurostat er 
opmærksom på de betydelige forskelle, der er mellem landene med hensyn til lungebetændelse og 
demens som dødsårsager, og disse problemstillinger drøftes derfor i øjeblikket i den tekniske 
gruppe om dødsårsager. 
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55 Forsinkelserne i medlemsstaternes indsendelse af data betyder ikke automatisk, at dataene er 

forældede, og at processen er ineffektiv. Varigheden af forsinkelsen er afgørende for vurderingen 
af dataenes anvendelighed. Er forsinkelsen kort, kan dataene stadig offentliggøres for at opfylde 
brugernes behov. 

Tekstboks 3 — Eksempler på forsinkelser i indsendelsen af 
data 

Sundhedsudgifter 

Den forringede punktlighed i 2020 skyldtes covid-19-krisen. Fire lande informerede Eurostat om 

potentielle forsinkelser som følge af deres arbejde med nationale covid-19-statistikker. Eurostat 

afkortede de interne valideringsfrister for at sikre, at dataene blev formidlet til tiden. 

56 Hvad angår dødsårsager, er dataindsamlingen baseret på mikrodata, dvs. individuelle 

dødsfald. Der er ingen aftalte metodologier til estimering af individuelle dødsfald. En sådan 
estimering indebærer en risiko for, at væsentlige ændringer i tendenser ikke registreres, hvilket kan 
føre til fejlfortolkninger ud fra et epidemiologisk perspektiv. Der blev derfor ikke foretaget sådanne 
skøn over dødsårsager for Frankrig og EU's aggregater for 2018. 

57 Selv om Kommissionen anerkender, at der er forskelle i detaljeringsgraden mellem de to 

rapporter, som Revisionsretten har undersøgt, skal det holdes for øje, at rapporterne afspejler det 
indhold og den struktur, som EU-lovgiverne kræver i hvert enkelt tilfælde. Desuden bør 
Kommissionens rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet begrænses til 15 sider, hvilket i sig selv 
begrænser detaljeringsgraden. Eurostat stiller detaljerede data om kvalitet til rådighed på sit 
websted, som ikke er knyttet til Europa-Parlamentets og Rådets rapporteringskrav. 

Tekstboks 4 — Svagheder i rapporteringen om kvalitet til 
Parlamentet og Rådet 

Hvad angår rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af 

arbejdsstyrkeundersøgelsen, fastsættes følgende i artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 577/98: 

"Hvert tredje år, og første gang i 2000, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning. Denne rapport skal navnlig 

indeholde en evaluering af kvaliteten af de statistiske metoder, medlemsstaterne påtænker at 

anvende for at forbedre resultaterne eller forenkle undersøgelsesprocedurerne." 

Hvad angår rapporten til Det Europæiske Råd og Parlamentet om statistik over erhvervsstrukturer, 

fastsættes følgende i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over 

erhvervsstrukturer: 

"Kommissionen forelægger senest den 29. april 2011 og derefter hvert tredje år en beretning for 

Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, 

navnlig om statistikkernes kvalitet og byrden for virksomhederne." 

58 Rapporterne udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningerne og under 

hensyntagen til, hvor detaljerede de enkelte rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet skal være. 
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Yderligere oplysninger findes på Eurostats websted. Eurostat leverer også regelmæssigt 
oplysninger til og besvarer anmodninger fra Europa-Parlamentet og Rådet, f.eks. via 
Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler, kontakter med Parlamentet, regelmæssige møder i 
Rådet, den årlige statistiske pakke til Rådet osv. 

61 Eurostat formidler LFS-data samlet for flere lande for at imødekomme brugernes krav om at 

få adgang til nationale data så hurtigt som muligt, også selv om EU-aggregatet endnu ikke 
foreligger. Der er altid en tidsforskydning mellem det tidspunkt, hvor data indsendes, og hvor de 
formidles. Dette skyldes processen, hvor Eurostat modtager mikrodata, validerer dataene, 
medlemsstaterne indsender måske korrigerede datasæt, Eurostat beregner indikatorer og anmoder 
medlemsstaterne om at bekræfte de aggregerede vigtigste resultater, før de videreformidles. 

For så vidt angår data om sundhedsudgifter, formidles disse data samme år, som de indsendes. På 
grund af forsinkelser i medlemsstaternes indberetning af data i forbindelse med sundhedskrisen 
fremskyndede Eurostat i 2020 sine valideringskontroller for ikke at skabe et hul i formidlingen af 
data. 

62 Eurostats kalendere over offentliggørelser er fuldstændige og i overensstemmelse med 

OECD's og de nationale statistiske kontorers praksis med hensyn til de fremlagte oplysninger. I 
overensstemmelse med international praksis gives der oplysninger om opdelinger, anvendte 
klassifikationer og metoder, herunder revisioner, i metadataene eller i de statistiske produkter. 
ESGAB anførte også i sin rapport fra 2021, at den omstændighed, at "brugerne har adgang til en 
detaljeret tidsplan for offentliggørelse, der dækker forskellige perioder og statistiske produkter", er 
en af Eurostats styrker med hensyn til at overholde adfærdskodeksen. 

63 Eurostat vil se nærmere på området revisionspolitikker og undersøge, om de eksisterende 

retningslinjer kan udvides til andre statistiske områder eller datasæt. 

65 Eurostat har gennemført foranstaltninger som reaktion på ESGAB's anbefalinger 2015/5 og 

2015/7. I anbefaling 2021/4 anføres det, at Eurostat skal foretage en kritisk vurdering af, hvorvidt 
den nuværende praksis for adgang til statistikker forud for deres offentliggørelse er i 
overensstemmelse med Eurostats position som fanebærer i ESS. 

66 Princip 6 specificerer, under hvilke betingelser tidlig offentliggørelse kan finde sted. 

Offentliggørelsen skal være begrænset, kontrolleres og meddeles offentligheden. Eurostat mener, 
at dens adgang forud for offentliggørelse er begrænset, velbegrundet, kontrolleret og offentliggjort 
i overensstemmelse med princip 6 i adfærdskodeksen. Eurostat giver kommunikationsrådgiveren og 
det kabinetsmedlem, der er ansvarligt for koordineringen med Eurostat i kabinettet Gentiloni, 
Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender, Generaldirektoratet for 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og Den Europæiske 
Centralbank samt få akkrediterede nyhedsbureauer, der modtager pressemeddelelser på forhånd 
under embargo, adgang til visse nøgledata forud for offentliggørelsen. 

67 Eurostat mener, at dens adgang forud for offentliggørelse er begrænset, velbegrundet, 

kontrolleret og offentliggjort i overensstemmelse med adfærdskodeksen. Eurostat vil afbøde de 
nævnte risici ved nøje at overvåge sin praksis med adgang forud for offentliggørelse. 

Tekstboks 5 — Forskning i den indvirkning, som adgang 
forud for offentliggørelsen kan have på kapitalmarkederne 
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Se svaret på punkt 67. 

69 Adgang forud for offentliggørelse er en fast praksis i et stort flertal af medlemsstaterne. 

Indikator 6.7 i adfærdskodeksen for europæiske statistikker fastsætter reglerne for adgang forud 
for offentliggørelse og udgør således rammen for den harmoniserede praksis, der bør anvendes 
uafhængigt af statistikmyndighederne i ESS. 

73 Vedrørende anbefaling 1-4 i ESGAB's peerevaluering fra 2014 vedrørende lovgivningen om 

udpegelse og afskedigelse af den øverste ledelse gav Eurostat udtryk for forskellige synspunkter, 
som det havde meddelt ESGAB. Eurostat fandt navnlig, at EU's personalevedtægt i kombination 
med Kommissionens afgørelse om Eurostat, som er offentligt tilgængelig, opfylder kravene i 
adfærdskodeksen.  

Yderligere oplysninger findes i svaret på punkt 74.  

Med hensyn til adgang forud for offentliggørelse, har Eurostat undersøgt sagen og truffet 
foranstaltninger for at begrænse den yderligere og gjort den kontrolleret og offentliggjort i 
overensstemmelse med princip 6 i adfærdskodeksen (se svarene på punkt 66-69).  

Ikke desto mindre vil Eurostat foretage en yderligere kritisk evaluering af sin nuværende praksis 
som reaktion på ESGAB's anbefaling 2021/4. 

74 I sit svar på rapporten fra 2021 bekræfter Eurostat sin tidligere holdning og sine 

bemærkninger vedrørende rekruttering og afskedigelse af Eurostats øverste ledelse.  

Efter forslag fra Kommissionen blev forordning (EF) nr. 223/2009 i 2015 ændret, så den indeholder 
en udtrykkelig bestemmelse, der sikrer, at proceduren for udnævnelse af generaldirektøren for 
Eurostat er gennemsigtig og baseret på faglige kriterier. I praksis rekrutterede Kommissionen den 
nuværende generaldirektør, vicegeneraldirektøren og direktørerne på grundlag af åbne 
udvælgelsesprøver. Desuden beskrev stillingsopslaget i 2016 udtrykkeligt Eurostats 
generaldirektørs rolle, idet det blev præciseret, at ansøgerne til stillingen forventedes at godtgøre, 
at de havde de nødvendige statistiske kompetencer til at varetage opgaverne i forbindelse med 
stillingen. I artikel 7 og 8 i Kommissionens afgørelse om Eurostat beskrives Eurostats 
generaldirektørs rolle og ansvar med hensyn til at sikre, at vedkommende har relevante faglige 
kompetencer. 

75 Se svaret på punkt 73. 

76 Opfølgningen på forbedringstiltag fra peerevalueringerne var ikke kun baseret på tillid. 

Eurostat har foretaget kontrol med henblik på at verificere, at tiltagene er blevet gennemført, og 
har rapporteret regelmæssigt til ESSC. Der blev derfor også foretaget krydstjek på dette 
udvalgsniveau. 

77 Af de 155 forbedringstiltag, der er nævnt i punkt 77, vedrører otte Det Forenede Kongerige, 

hvor der ikke er behov for opfølgning, da Det Forenede Kongerige er udtrådt af EU. Der er også 29 
tiltag, der allerede er blevet integreret i de pågældende nationale statistiske kontorers aktiviteter, 
såsom planlægning, rapportering og kvalitetskontrol, og de skal derfor betragtes som gennemført. 
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Som følge heraf er 118 tiltag stadig ikke gennemført, hvilket svarer til 13 % af de 910 
forbedringstiltag. Eurostat vil fortsat følge op på, at disse tiltag bliver gennemført. 

79 Det er ikke usædvanligt, at en ændring af statistiklovgivningen tager lang tid, da det kun er 

forberedelsesfasen, der henhører under de nationale statistiske kontorer myndighed. Høringer og 
vedtagelse af regeringen og derefter parlamentet henhører ikke under de nationale statistiske 
kontorers direkte myndighed og kan tage længere tid. 

For at afhjælpe den manglende tidlige inddragelse af højtstående repræsentanter for centrale 
interessenter blev der i tredje runde af ESS-peerevalueringerne udviklet en 
kommunikationskampagne, og det blev foreslået at inddrage især det tilsynsførende 
ministerium/det ansvarlige regeringsorgan, så de bliver informeret om processen og er 
opmærksomme på årsagerne til anbefalingerne om revision af statistiklovgivningen. 

85 Det tager tid at forberede og gennemføre grundige peerevalueringer. Det kræver, at man 

trækker på erfaringerne fra tidligere runder, reviderer adfærdskodeksen, hvis det er nødvendigt, 
udvikler metoder og støttedokumenter, der skal godkendes af ESSC, og endelig at selve 
peerevalueringen gennemføres.  

Den konstaterede tidsforskydning mellem to runder af peerevalueringer anses ikke for at være et 
vigtigt spørgsmål. Det skal også bemærkes, at gennemførelsesperioden for tredje runde blev 
ændret fra 2020-2022 til 2021-2023 på grund af covid-19. Med hensyn til Slovakiet må det tages 
i betragtning, at dets peerevaluering i 2013 var en pilotevaluering, der havde til formål at teste 
peerevalueringsmetoden, hvilket er grunden til, at den blev foretaget før de andre peerevalueringer 
i anden runde. 

86 Der er fire anbefalede konkrete kriterier for udvælgelse af andre nationale myndigheder. 

Medlemsstaterne skulle vælge mindst to af dem.  

Lande med peerevalueringer, der blev foretaget i 2021, blev bedt om at underrette Eurostat om, 
hvilke nationale vurderingsmyndigheder de havde udvalgt til at deltage i peerevalueringerne, og om 
begrundelsen for deres valg. Disse oplysninger blev delt med ESSC, hvilket gav mulighed for, at alle 
peers kunne foretage en gennemsigtig og kritisk vurdering af andre nationale myndigheder. F.eks. 
indeholdt statusrapporten over peerevalueringer, der blev fremlagt på ESSC's møde i maj 2021, 
oplysninger om proceduren for og resultaterne af udvælgelsen af andre nationale myndigheder for 
de lande, der blev underkastet peerevaluering i 2021 (punkt 2.4). ESGAB's formand deltager i alle 
ESSC's møder og modtager alle dokumenter, herunder statusrapporter over peerevalueringer, der 
giver mulighed for at udtale sig om ethvert spørgsmål vedrørende peerevalueringerne. 

87 ESSC har fastsat tærsklerne på mindst tre og højst seks andre nationale myndigheder. På 

grundlag af de kriterier, som ESSC er nået til enighed om, er ingen vigtige andre nationale 
myndigheder blevet udelukket i forbindelse med peerevalueringerne. Gennemgangen af et udvalgt 
antal nationale myndigheder gør det muligt at drage konklusioner for hele systemet. 

88 I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 235/2008 om 

nedsættelse af ESGAB er formålet med ESGAB at give et uafhængigt overblik over det europæiske 
statistiske system for så vidt angår gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske 
statistikker. 
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ESGAB har derfor et klart mandat i forbindelse med gennemførelsen af adfærdskodeksen. Det yder 
værdifulde bidrag til aktiviteter, der har til formål at sikre ESS-medlemmernes uafhængighed, 
integritet og ansvarlighed. Dets retlige ramme er tilpasset denne rolle. 

89 Peerevalueringer er en selvregulerede mekanisme, og metoden, der ligger til grund for dem, 

udvikles og godkendes af ESSC. I denne procedure mener Kommissionen, at der fuldt ud er taget 
hensyn til EU-perspektivet. 

ESGAB har fra starten været inddraget i udformningen af metoden, der ligger til grund for 
peerevalueringerne. Det har deltaget i de særlige ESS-taskforcer og ESSC's møder. Eurostat har 
regelmæssigt underrettet ESGAB om de fremskridt, der er gjort med peerevalueringerne. ESGAB's 
anbefalinger er blevet værdsat og nøje overvejet. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER (punkt 90-
103) 

90 Ifølge Eurostats seneste offentliggjorte brugertilfredshedsundersøgelse i 2020 vurderer de 

fleste brugere kvaliteten af Eurostats data som værende af meget god eller god kvalitet (26 % 
vurderede den som meget god og 46 % som god). Dette bekræftes af resultaterne af den nye 
brugertilfredshedsundersøgelse, der blev foretaget i 2022, hvor 30 % vurderede kvaliteten som 
meget god og 41 % som god.  

91 Siden 2018 har der været indført et mere robust overvågningssystem baseret på bedre 

indikatorer. Kommissionen mener, at de nye indikatorer vil gøre det muligt at foretage en objektiv 
måling — ved hjælp af digitale teknologier — af de europæiske statistikkers relevans, aktualitet og 
sammenlignelighed på tværs af tid. Der er blevet foretaget to foreløbige og en endelig evaluering 
af gennemførelsen af programmet, hvor det vurderes, om programmålene er blevet opfyldt. Disse 
evalueringer er offentliggjort på Eurostats websted. 

92 Brugerne, respondenterne og andre interessenter inden for europæiske statistikker (herunder 

det videnskabelige samfund, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet) repræsenteres af de 12 
medlemmer, der udpeges af Kommissionen. 

Forgængeren til Det Europæiske Rådgivende Statistiske Udvalg (ESAC) — Det Europæiske 
Rådgivende Udvalg for Statistisk Information på det Økonomiske og Sociale Område (CEIES) — var 
bredere sammensat. CEIES blev strømlinet og omdøbt til ESAC for at gøre det mere fokuseret og 
effektivt med hensyn til at formidle synspunkter fra de forskellige brugere.  

Eurostat anvender definitionen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i henhold til 
Kommissionens henstilling om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (2003/361/EF), som anerkender, at det eneste kriterium — til statistiske formål — er 
antallet af ansatte. Eurostat vil revidere den nuværende definition og overveje at tilføje finansielle 
kriterier. 

Anbefaling 1 — Bedre opfyldelse af brugernes behov 

Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling.  
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Kommissionen vil i samarbejde med ESAC undersøge ESAC's aktiviteter og arbejdsmetoder med 
henblik på at styrke inklusiviteten. Kommissionen mener imidlertid, at den nuværende 
udvælgelsesprocedure for ESAC's medlemmer er hensigtsmæssig. 

93 Kommissionen er enig i, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til Eurostat og de 

nationale statistikmyndigheder gennem det europæiske statistiske program, idet innovative 
projekter prioriteres højt.  

Eurostat finansierer statistiske aktiviteter, når den pågældende finansiering er fastsat i 
lovgivningen. For alle statistiske aktiviteter, herunder obligatoriske aktiviteter, kan Eurostats 
finansiering vedrøre nye metoder, nye datakilder eller nye politiske emner. 

Kommissionen er klar over betydningen af kvalitativ vurdering. Der er sket forbedringer siden 2018, 
hvor eGrants blev indført for at få detaljerede begrundelser for alle tilskud. Kommissionen noterer 
sig Revisionsrettens bemærkning og vil arbejde videre i denne retning. 

For LFS-modulerne er sammenfatningerne af alle nationale rapporter om tilskud offentligt 
tilgængelige på Eurostats websted. 

Anbefaling 2 — Sigte mod at forbedre det europæiske 

statistiske programs finansielle uafhængighed og prioritere 

innovative projekter 

Kommissionen accepterer anbefaling 2 a) og b). 

Kommissionen vil i forbindelse med midtvejsevalueringen af det nuværende europæiske statistiske 
program i 2024 vurdere muligheden for at gøre det næste europæiske statistiske program mindre 
afhængigt af flere finansieringskilder. 

Kommissionen er enig i, at der bør afsættes tilstrækkelige ressourcer til Eurostat og de nationale 
statistikmyndigheder gennem det europæiske statistiske program, og at innovative projekter 
prioriteres højt. Dette bør gøre det muligt for ESS at udvikle og udnytte det fulde potentiale i nye 
datakilder og digitale teknologier, navnlig for bedre at kunne opfylde de hurtigt skiftende datakrav i 
forbindelse med den digitale omstilling, den grønne omstilling og klimaændringer og skabe den 
forventede EU-merværdi i denne henseende. 

94 Komplekse metodologiske problemer kræver grundige undersøgelser og drøftelser med 

medlemsstaterne. Det vil være gavnligt for datakvaliteten og -konsistensen, hvis sådanne 
problemer drøftes i detaljer, inden der udarbejdes metodologisk vejledning. 

Eurostat vil yderligere drøfte eventuelle forbedringer med hensyn til støtte med medlemsstaterne 
og undersøge, om interne notater vil være nyttige i denne henseende. 

95 Kommissionen anerkender behovet for yderligere harmonisering af kvalitetsrapporterne fra 

medlemsstaterne og måden, de fremlægges på, men bemærker, at de følger ESS-standarden for 
det fælles integrerede metadatasystem i arbejdsstyrkeundersøgelsen og erhvervsstatistikken og 
ESS-standarden for kvalitetsrapporternes struktur for sundhedsudgifter. 
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96 På de områder, der er omfattet af revisionen, er kontrol på stedet i medlemsstaterne, f.eks. i 

forbindelse med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og 
bruttonationalindkomsten, ikke statistisk nødvendig for at sikre statistikkernes pålidelighed.  

Efter Kommissionens opfattelse er Eurostats kvalitetsvurderinger på disse områder baseret på 
solide valideringsprocedurer, kvalitetsrapporter og drøftelser med medlemsstaternes statistikere. 
Eurostat vil bestræbe sig på yderligere at forbedre dokumentationen for sine kvalitetsvurderinger.  

97 Hvis et land ikke indberetter data rettidigt, har Eurostat anvendt skøn for at opnå et EU-

aggregat og sikre rettidig offentliggørelse af data.  

Hvad angår dødsårsager, er dataindsamlingen baseret på mikrodata, dvs. individuelle dødsfald. Der 
er ingen aftalte metodologier til estimering af individuelle dødsfald. En sådan estimering indebærer 
en risiko for, at væsentlige ændringer i tendenser ikke registreres, hvilket kan føre til 
fejlfortolkninger ud fra et epidemiologisk perspektiv. Der blev derfor ikke foretaget sådanne skøn 
over dødsårsager for Frankrig og EU's aggregater for 2018. 

98 Rapporterne udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningerne og under 

hensyntagen til, hvor detaljerede de enkelte rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet skal være. 

Yderligere oplysninger findes på Eurostats websted. Eurostat leverer også regelmæssigt 
oplysninger til og besvarer anmodninger fra Europa-Parlamentet og Rådet, f.eks. via 
Parlamentariske spørgsmål og forespørgsler, kontakter med Parlamentet, regelmæssige møder i 
Rådet, den årlige statistiske pakke til Rådet osv. Kommissionen vil undersøge muligheden for at 
forbedre fremtidige rapporter, hvor det er relevant. 

Anbefaling 3 — Forbedre medlemsstaternes 

kvalitetsrapporter og kvalitetsvurderingen af europæiske 

statistikker 

Kommissionen accepterer anbefaling 3 a).  

Kommissionen accepterer delvist anbefaling 3 b). Kommissionen vil bestræbe sig på yderligere at 
forbedre dokumentationen for sine kvalitetsvurderinger. Hvad angår kvalitetsvurderinger, mener 
Kommissionen, at den på de områder, der er omfattet af revisionen, foretager grundige 
kvalitetsvurderinger baseret på solide valideringsprocedurer, kvalitetsrapporter og drøftelser med 
medlemsstaternes statistikere.  

99 Eurostats kalendere over offentliggørelser er fuldstændige og i overensstemmelse med 

OECD's og de nationale statistiske kontorers praksis med hensyn til de fremlagte oplysninger.  

I overensstemmelse med international praksis gives der oplysninger om opdelinger, anvendte 
klassifikationer og metoder, herunder revisioner, i metadataene eller i de statistiske produkter.  

Eurostat formidler LFS-data samlet for flere lande for at imødekomme brugernes krav om at få 
adgang til nationale data så hurtigt som muligt, også selv om EU-aggregatet endnu ikke foreligger. 

100 Se svaret på punkt 66. 
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Anbefaling 4 — Genoverveje den nuværende praksis for 

adgang til statistikker forud for deres offentliggørelse 

Kommissionen accepterer ikke anbefaling 4 a), fordi Eurostats praksis med adgang forud for 
offentliggørelse er i overensstemmelse med adfærdskodeksen og vil blive fulgt. 

Kommissionen accepterer anbefaling 4 b) og vil tage bestemmelserne for sin nuværende praksis op 
til nærmere overvejelse. 

101 Revisionsrettens bemærkninger henviser til ESGAB's anbefalinger.  

Hvad angår anbefaling 1-4 i ESGAB's peerevaluering fra 2014 vedrørende lovgivningen om 
udpegelse og afskedigelse af den øverste ledelse, gav Eurostat udtryk for forskellige synspunkter, 
som det havde meddelt ESGAB. 

Hvad angår adgang forud for offentliggørelse, er Eurostats nuværende praksis i overensstemmelse 
med adfærdskodeksen.  

Se de detaljerede svar på punkt 73.  

102 Opfølgningen på forbedringstiltag fra peerevalueringerne var ikke kun baseret på tillid. 

Eurostat har foretaget kontrol med henblik på at verificere, at tiltagene er blevet gennemført, og 
har rapporteret regelmæssigt til ESSC. Der blev derfor også foretaget krydstjek på dette 
udvalgsniveau. 

I forbindelse med den sidste overvågningsrunde gennemførte Eurostat en kontrol af de nationale 
statistiske kontorers rapporterede fremskridt, f.eks. ved at kontrollere, at oplysningerne var 
tilgængelige på webstedet, at der var udarbejdet dokumenter osv. Skrivelser med anmodning om 
flere oplysninger blev sendt til medlemsstaterne, når det var nødvendigt.  

For at afhjælpe den manglende tidlige inddragelse af højtstående repræsentanter for centrale 
interessenter blev der i tredje runde af ESS-peerevalueringerne udviklet en 
kommunikationskampagne, og det blev foreslået at inddrage især det tilsynsførende 
ministerium/det ansvarlige regeringsorgan. 

103 Det tager tid at forberede og gennemføre solide peerevalueringer. Det kræver, at man 

trækker på erfaringerne fra tidligere runder, reviderer adfærdskodeksen, hvis det er nødvendigt, 
udvikler metoder og støttedokumenter, der skal godkendes af ESSC, og endelig at selve 
peerevalueringen gennemføres.  

Den konstaterede tidsforskydning mellem to runder af peerevalueringer anses ikke for at være et 
vigtigt spørgsmål. Det skal også bemærkes, at gennemførelsesperioden for tredje runde blev 
ændret fra 2020-2022 til 2021-2023 på grund af covid-19. 

Anbefaling 5 — Vurdere muligheden for at styrke mandatet 

for Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på 

Europæisk Plan 

Kommissionen accepterer ikke denne anbefaling.  
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I overensstemmelse med afgørelse nr. 235/2008 om nedsættelse af ESGAB er formålet med 
ESGAB at give et uafhængigt overblik over det europæiske statistiske system for så vidt angår 
gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Peerevalueringerne anvendes til 
at vurdere Eurostats og ESS' overholdelse af adfærdskodeksen på grundlag af en gennemsigtig 
metode. Eurostat er af den opfattelse, at ESGAB har omfattende beføjelser til at træffe 
foranstaltninger og give udtryk for sine synspunkter om peerevalueringer. 
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