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Kokkuvõte (punktid I–X) 

Komisjoni vastused 

I. Euroopa statistikat arendatakse, koostatakse ja levitatakse kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 338 sätestatud põhimõtetega, mida on täpsustatud määruses (EÜ) nr 223/2009 
Euroopa statistika kohta ja Euroopa statistika tegevusjuhises. Lähtudes eesmärgist esitada 
usaldusväärset ja võrreldavat statistilist teavet, toetab Eurostat tõenditel põhinevat liidu poliitikat 
ja komisjoni poliitiliste prioriteetide elluviimist ning annab teavet kõikidele kasutajatele, kelle hulka 
kuuluvad nii ettevõtjad kui ka laiem avalikkus. 

Liidu statistikaalased prioriteedid on määratletud mitmeaastastes statistikaprogrammides, mille 
kohta teeb ettepaneku komisjon ning mille võtavad vastu Euroopa Parlament ja nõukogu. Eurostat 
täidab statistikaprogrammide eelarvet toetuste ja avaliku hanke lepingutega kaudu. 

Eurostat koostab eesmärgipärast Euroopa statistikat koostöös liikmesriikide statistikaametite ja 
muude riiklike ametiasutustega, kes on määratud koostama ametlikku statistikat osana Euroopa 
statistikasüsteemist (ESS), ning tuginedes ühistele statistikastandarditele, meetoditele, 
menetlustele, tavadele ja vahenditele. Euroopa statistikasüsteemile annab ametialaseid suuniseid 
Euroopa statistikasüsteemi komitee, mida juhib Eurostat ja mis koosneb selle liikmeks olevate 
statistikaametite esindajatest. Euroopa statistikasüsteemis tehakse tihedat koostööd eesmärgiga 
töötada välja statistilised meetodid, et andmeid ühtlustada ja koostada liikmesriikide lõikes 
võrreldavaid andmeid, mis avaldatakse Eurostati veebisaidil vastavalt avalikult kättesaadavale 
avaldamiskalendrile. 

IV. Eurostati kasutajate rahulolu uuringu kohaselt hindab enamik kasutajaid Eurostati andmete 

kvaliteedi väga heaks või heaks (viimases, 2020. aasta uuringus hindas 26 % vastajaid selle väga 
heaks ja veel 46 % heaks). Seda kinnitavad 2022. aasta uue kasutajate rahulolu uuringu 
tulemused, mille kohaselt hindas andmete kvaliteedi väga heaks 30 % ja heaks 41 % vastajaid. 

V. Alates 2018. aastast kehtib usaldusväärsem seiresüsteem, mis põhineb tõhusamatel näitajatel. 

Komisjoni arvamuse kohaselt võimaldavad uued näitajad digitehnoloogia abil objektiivselt mõõta 
Euroopa statistika asjakohasust, ajakohasust ja võrreldavust aja jooksul. Läbi viidi programmi kaks 
vahehindamist ja üks lõpphindamine, mis käsitles programmi kogu kestust (2013–2020); 
hinnangud avaldati Eurostati veebisaidil. 

Euroopa statistika nõuandekomitee (ESAC) eelkäija, see tähendab majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
statistilise teabe Euroopa nõuandekomitee (prantsuskeelse akronüümina CEIES) koosseis oli laiem. 
Järgnevalt kooskõlastati CEIESi tööd Euroopa statistika nõuandekomitee vormis, et muuta see 
suunatumaks ja tõhusamaks eri kasutajate seisukohtade edastamisel. 

Mis puudutab kasutajate vajadusi, siis levitab Eurostat ohtralt statistikat, millele kasutajad saavad 
tugineda oma töös auditeeritud valdkondades, isegi kui on vaja täiustada teatavaid aspekte, mida 
Eurostat praegu läbi vaatab. 

VI. Eurostat rahastab statistilisi toiminguid siis, kui kõnealune rahastamine on sätestatud 

õigusaktides. Kõikide statistiliste toimingute, sealhulgas kohustuslike toimingute puhul võib 
Eurostati rahastamine olla seotud projektidega, millega pakutakse või testitakse innovaatilisi 
lahendusi, uute andmeallikatega, katse- ja teostatavusuuringutega, uute poliitikateemadega, mida 
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võidakse edaspidi rakendada, või eksperimentaalse statistika koostamisega, et teha täiustusi ka 
tõhusamate statistiliste protsesside või uuendusliku metoodika vormis. Komisjon nõustub, et 
Eurostatile ja riiklikele statistikaasutustele tuleks Euroopa statistikaprogrammi kaudu eraldada 
piisavad ressursid, seades esikohale innovaatilised projektid. Juurdepääs täiendavatele 
ressurssidele muude liidu programmide raames on tavapärane praktika, mille eesmärk on toetada 
komisjoni poliitikaga seotud konkreetseid statistilisi vajadusi, mida ei ole võimalik katta Euroopa 
statistikaprogrammi vahenditest. Komisjoni arvamuse kohaselt ei sea see kahtluse alla Eurostati 
ametialast sõltumatust komisjoni muudest talitustest. 

VII. Statistika seisukohast ei ole auditiga hõlmatud valdkondades vaja statistika usaldusväärsuse 

tagamiseks teha liikmesriikides kohapealseid kontrolle, nagu tuleb teha ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse ja kogurahvatulu puhul. Komisjoni arvamuse kohaselt viib Eurostat 
asjaomastes valdkondades andmete võrreldavuse kohta läbi põhjalikke hinnanguid, mis põhinevad 
usaldusväärsetel valideerimismenetlustel, kvaliteediaruannetel ja aruteludel liikmesriikide 
statistikutega. 

Eurostat teeb liikmesriikidega koostööd, et liikmesriikide kvaliteediaruandeid ja nende esitamist 
veelgi ühtlustada ning parandada nimetatud valdkondades (tervise- ja ettevõtlusstatistika) 
ajakohasust. 

VIII. Eurostati avaldamiskalender on terviklik ja selles esitatud üksikasjad on kooskõlas OECD ja 

riiklike statistikaametite tavadega. Kooskõlas rahvusvahelise tavaga esitatakse lähemad üksikasjad 
metaandmetes või statistikatoodetes. 

Vastusena Euroopa statistika haldamise nõuandekogu soovitusele hindab Eurostat oma 
läbivaatamispoliitikat. 

Eurostati praegune tava seoses avaldamiseelse juurdepääsuga on kooskõlas tegevusjuhisega. 
Eurostat hindab aga uuesti oma praeguste eelavaldamise tavadega seotud meetodeid. 

IX. Vastastikused eksperdihinnangud põhinevad terviklikul ja tõhusal metoodikal, mis hõlmab 

nende sagedust ja katvust ning mille on heaks kiitnud Euroopa statistika haldamise nõuandekogu. 
Komisjon leiab, et vastastikuste eksperdihinnangute praegune sagedus ja katvus on ettenähtud 
eesmärgiks sobivad. 

X. Mis puudutab kontrollikoja soovitusi, siis 

– komisjon nõustub esimese soovitusega osaliselt, 

– komisjon nõustub teise soovitusega, 

– komisjon nõustub kolmanda soovitusega osaliselt, 

– komisjon nõustub neljanda soovitusega osaliselt, 

– komisjon lükkab viienda soovituse tagasi. 
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SISSEJUHATUS (punktid 1–11) 

11. Otsuse nr 234/2008/EÜ kohaselt on Euroopa statistika nõuandekomitee ülesanne abistada 

Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni, et tagada kasutajate nõudmiste ning andmeesitajate ja 
-koostajate kulutuste arvessevõtmine liidu statistilise teabe poliitika strateegiliste eesmärkide ja 
prioriteetide kooskõlastamisel. Ka komitee koosseis on õigusaktiga ette nähtud. 

Euroopa statistika haldamise nõuandekogul on volitus anda Euroopa statistikasüsteemist 
sõltumatu ülevaade seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 235/2008/EÜ määratletud 
statistikat käsitleva tegevusjuhendi kohaldamisega. 

AUDITI ULATUS JA KÄSITLUSVIIS (punktid 12–20) 

Komisjoni vastused puuduvad. 

TÄHELEPANEKUD (punktid 21–89) 

Komisjoni vastused 

23. Alates 2018. aastast kehtib usaldusväärsem seiresüsteem, mis põhineb tõhusamatel 

näitajatel ning meetmete ja Euroopa statistikaprogrammi eesmärkide vahelistel seostel, nagu on 
esitatud joonisel 4. Komisjoni arvamuse kohaselt võimaldavad uued näitajad digitehnoloogia abil 
objektiivselt mõõta Euroopa statistika asjakohasust, ajakohasust ja võrreldavust aja jooksul. Läbi 
viidi programmi kaks vahehindamist ja üks lõpphindamine, mis käsitles programmi kogu kestust 
(2013–2020). Viimase hindamise käigus hinnati, kas programmi eesmärgid on täidetud. Hindamine 
koosnes aruandest Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning sellele lisatud komisjoni talituste 
töödokumendist, mis mõlemad on avaldatud Eurostati veebisaidil. 

25. Konkreetseid tooteid käsitlevate konsultatsioonide eesmärk on uurida teatavalt sihtrühmalt 

kasutajate rahulolu nende toodetega, see tähendab, et eksperimentaalse statistika puhul 
konsulteeritakse akadeemiliste ringkondadega meetodite ja tulemuste teemal ning puudega 
inimestega konsulteerimise eesmärk on testida statistika kättesaadavust eri kanalite kaudu. 

Eurostati kanalite hulka, mille kaudu tehakse kindlaks kasutajate vajadused, kuulub ka laiaulatuslik 
ja mitmesuguseid kasutajarühmi kaasav 2017. aastal korraldatud konsultatsioon „Power from 
statistics“. Selles osalesid ühiskonna eri seisukohtade silmapaistvad esindajad, kellega peeti nõu 
selle üle, millised on tulevased teabevajadused ja kuidas Euroopa ametlik statistika saaks neid 
täita. Täielikud andmed on kättesaadavad Eurostati veebisaidil. 

26. Kasutajaid, vastajaid ja teisi Euroopa statistikaga seotud sidusrühmi (sealhulgas 

teadusringkondi, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda) esindavad 12 liiget, kelle määrab 
komisjon pärast Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konsulteerimist kooskõlas 11. märtsi 
2008. aasta otsusega nr 237/2008/EÜ. 

Euroopa statistika nõuandekomitee eelkäija (majandus- ja sotsiaalvaldkonna statistilise teabe 
Euroopa nõuandekomitee – CEIES) koosseis oli laiem. Järgnevalt kooskõlastati CEIESi tööd Euroopa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=ET
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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statistika nõuandekomitee vormis, et muuta see suunatumaks ja tõhusamaks eri kasutajate 
seisukohtade edastamisel. 

28. Mis puudutab tervishoiuressursside ja -tegevuste statistikat, siis Eurostati, OECD ja WHO 

ühise kuluvabade tervishoiuandmete kogumise raames juba esitatakse olulist teavet kasutajate 
vajaduste kohta. Selleks et kvaliteeti veelgi parandada ja tagada andmekogumise jätkusuutlikkus, 
on Eurostat koostanud tervishoiuasutusi, tervishoiuvaldkonna inimressursse ja tervishoiu 
kasutamist käsitleva rakendusmääruse eelnõu. Rakendusmääruse eelnõu on kavas vastu võtta 
2022. aasta lõpuks. 

Rahvusvahelised eksperdid tunnistavad, et statistilisest seisukohast on haigestumust väga 
keeruline mõõta. Haigestumusstatistika teemat on arutatud liikmesriikide esindajatega mitmes 
Eurostati eksperdirühmas (haigestumusstatistika töörühm, haigestumusstatistika tehniline 
töörühm, rahvatervise statistika töörühm) ning andmete kasutajatega tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraadist. Eurostat on andnud liikmesriikidele toetusi andmete katseliseks kogumiseks 
eesmärgiga testida metodoloogiliste muutuste teel kindlaks tehtud andmeallikate kasutamise 
teostatavust. Katselise andmekogumise tulemusi analüüsitakse 2023. aastal. 

29. Eurostat kohaldab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) määratlust, mis on 

sätestatud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
määratlemise kohta, mille artikli 7 kohaselt on statistika eesmärkidel ainus vajalik kriteerium 
töötajate arv. 

Eurostat tunnistas aga vajadust praegu kasutatav määratlus läbi vaadata ja kaaluda 
finantskriteeriumide lisamist, et muutuvat majanduslikku tegelikkust paremini kajastada. 

31. Toetusi kasutatakse ka uute statistiliste meetodite ja andmeallikate väljatöötamiseks, et 

koostada statistika kvaliteedi tagamise raamistikud ühe uue andmeallika või mitme andmeallika 
(näiteks haldusandmed ja suurandmed) kombinatsiooni põhjal. 

32. Komisjoni arvamuse kohaselt võetakse statistiliste toimingute rahastamisel 

edasidelegeeritud kulude kaudu arvesse Eurostati ametialast sõltumatust komisjoni teistest 
talitustest. 

Konkreetsete peadirektoraatide vajadused kajastavad poliitikakujundajast kasutajate prioriteete või 
nõuet jälgida ja hinnata konkreetsete kuluprogrammide mõju usaldusväärsete kvaliteetsete 
statistiliste ja muude andmete, mitte üksnes sihtotstarbeliselt tellitud uuringute põhjal. Komisjoni 
teiste talituste andmevajadused ei ole sihtotstarbelised ega lühiajalised. Kõnealused toetused 
võivad hõlmata ka katseuuringuid või olla suunatud sellele, et valmistada ette uute metoodikate 
või uute andmeallikate kasutamist, mida vastasel korral riiklikult ei rahastataks. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud õigusaktidega on mõnikord ette nähtud asjaomase 
õigusakti rakendamiseks vajaliku tegevuse rahastamine. Selline tegevus võib olla seotud 
vabatahtlike katseuuringutega, et hinnata andmete kogumise uute täiustuste teostatavust seoses 
koostatava statistika teatavate aspektidega, nagu detailsus territoriaalsel tasandil või metoodika 
väljatöötamine asjaomase statistika jaoks. Muudel juhtudel osutab see statistiliste andmete 
tegelikule kogumisele ja koostamisele, näiteks kasutajate nõutavatel sihtotstarbelistel eesmärkidel, 
nagu on sätestatud sotsiaalstatistika määruses (EL) 2019/1700 ja ettevõtlusstatistika määruses 
(EL) 2019/2152. 
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33. Eurostat rahastab statistilisi toiminguid siis, kui kõnealune rahastamine on sätestatud 

õigusaktides. Kõikide statistiliste toimingute, sealhulgas kohustuslike toimingute puhul võib 
Eurostati rahastamine olla seotud projektidega, millega pakutakse või testitakse innovaatilisi 
lahendusi, uute andmeallikatega, katse- ja teostatavusuuringutega, uute poliitikateemadega, mida 
võidakse edaspidi rakendada, või eksperimentaalse statistika koostamisega, et teha täiustusi ka 
tõhusamate statistiliste protsesside või uuendusliku metoodika vormis. 

Mis puudutab personalikulusid, siis kohaldab Eurostat ELi finantsmääruse artikli 186 lõike 4 
punkti e. 

34. Komisjon on teadlik kvalitatiivse hindamise tähtsusest. Olukord on paranenud alates 

2018. aastast, mil kehtestati e-toetusehaldussüsteem (eGrants), mille eesmärk on kõiki toetusi 
üksikasjalikult põhjendada. Komisjon võtab kontrollikoja tähelepanekut arvesse ja teeb selles 
küsimuses täiendavat tööd. 

Seoses ELi tööjõu-uuringu moodulitega on kõikide toetusi käsitlevate riiklike aruannete kokkuvõtted 
Eurostati veebisaidi kaudu avalikult kättesaadavad. 

39. Keerulisi metoodilisi probleeme tuleb hoolikalt uurida ja liikmesriikidega arutada. Andmete 

kvaliteedi ja järjepidevuse huvides on pidada enne metoodiliste suuniste väljaandmist selliseid 
üksikasjalikke arutelusid. 

42. Kuluvabasid tervishoiuandmeid koguvad ühiselt Eurostat, OECD ja WHO, järgides 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) standardit taotletavate metaandmete kohta. 
Aluseks olevad allikad ja meetodid on kättesaadavad metaandmete failides. 

Statistika erineb nii kasutatud meetodite ja andmeallikate kui ka selle poolest, millises tempos neid 
aja jooksul välja töötatakse. Seepärast on kvaliteediaruannete esitamise regulaarsus 
statistikavaldkonniti erinev. 

43. Kuigi komisjon tunnistab vajadust liikmesriikide kvaliteediaruandeid ja nende esitamist veelgi 

ühtlustada, järgitakse nendes kvaliteediaruannetes tööjõu-uuringute ja ettevõtlusstatistika puhul 
Euroopa statistikasüsteemi ühtse integreeritud metaandmete süsteemi standardit ja 
tervishoiukulude puhul Euroopa statistikasüsteemi kvaliteediaruannete ülesehituse standardit. 

44 ja 45. Statistika seisukohast ei ole auditiga hõlmatud valdkondades vaja statistika 

usaldusväärsuse tagamiseks teha liikmesriikides kohapealseid kontrolle, nagu tuleb teha näiteks 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse ja kogurahvatulu puhul. Komisjoni arvamuse kohaselt 
viib Eurostat asjaomastes valdkondades andmete võrreldavuse kohta läbi põhjalikke hinnanguid, 
mis põhinevad usaldusväärsetel valideerimismenetlustel, kvaliteediaruannetel ja aruteludel 
liikmesriikide statistikutega. Tervishoiustatistika ja tööjõu-uuringute puhul tehakse vajaduse korral 
kohapealseid külastusi, kuid need erinevad oma laadilt kontrollidest, mis tehakse seoses 
ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse ja kogurahvatuluga. 

46. Eurostat võtab ennetavalt ja kiiresti järelmeetmeid, kui tekib probleeme riiklike 

statistikaasutuste esitatavate statistiliste andmete edastamise tähtaegade, andmete terviklikkuse, 
metoodika ja andmete kvaliteediga. Asjakohasel tasandil võetakse vajalikud meetmed, et 
lahendada võimalikud lahendamata probleemid otse Eurostati ja riikliku statistikaameti vahel. Kui 
kõnealused teenuste tasandil võetavad nõuetele vastavuse jälgimise meetmed ei ole edukad, siis 
kaalub Eurostat, kas komisjoni tasandil tuleks algatada ametlikud meetmed. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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48. Eurostat teeb tööd selle nimel, et oma kvaliteedihinnangute dokumenteerimist veelgi 

parandada. 

 

 

 

 

1. selgitus. Näited täpsusega seotud puudustest 

Kõik riigid tegelesid asjaoluga, et aja jooksul kasvas üksuste tööjõu-uuringule vastamata jätmise 

määr, minnes üle mitmeliigilisele andmete kogumisele (elektrooniline, telefoni teel, füüsiline) või 

kasutades statistilisi meetodeid puuduvate väärtuste asendamiseks. Eurostat on toetanud 

liikmesriike sihtotstarbeliste toetuste kaudu, et uurida võimalusi vastamata jätmist piirata, ning 

pakub koolitusi ja seminare hea tava vahetamise hõlbustamiseks. 

Mis puudutab täpsust käsitlevate nõuete täitmist, mille puhul riikidel palutakse esitada 

standardvead, siis ei saa Eurostat standardvigu ise arvutada, sest tal ei ole juurdepääsu kogu 

kalibreerimiseks vajalikule teabele, mis pärineb muudest riiklikest andmeallikatest. 

Erinevalt tööjõu-uuringust ei ole struktuuriline ettevõtlusstatistika valikuuring ja seepärast ei ole 

vaja usaldusvahemikke arvutada. Eurostat analüüsis süstemaatiliselt ettevõtluse 

struktuurstatistikat käsitleva määruse ((EÜ) nr 295/2008) nõuete täitmise taset seoses statistiliste 

üksuste määruses (EMÜ) nr 696/93) määratletud termini „ettevõte“ kui statistilise üksuse õige 

kohaldamisega ning palus 2015. aastal kõikidel liikmesriikidel, kes nõuetele ei vastanud, koostada 

tegevuskava, et tagada nõuete igakülgne täitmine. Liikmesriigid rakendavad järk-järgult oma 

tegevuskavasid, kuid tegemist on keerulise teemaga, mis nõuab neilt aega ja ressursse. Eurostat 

tagab järelmeetmete võtmise ettevõtlusstatistika direktorite rühma raames toimuva kokkuvõtete 

tegemise kaudu. Eurostat nõustub, et statistilise üksuse „ettevõte“ täielik rakendamine põhjustab 

paljudel juhtudel aegrea katkemise, mis on aga vältimatu. Aegrida ei ole vaja koondnäitajate 

saamiseks ümber arvutada, kui aegrea katkemine ei tekita olulisi muutusi arvandmete mahus. 

Eurostat tunnistab uue digitehnoloogia omaksvõtmise tähtsust, et vähendada statistika koostamise 

kulusid ja minimeerida inimliku eksimuse ohtu, kuid erinevad andmete kogumise süsteemid 

(paberkandjal või elektroonilised) ei tähenda kvaliteedi kahjustamist. 

Individuaalsete dokumentide kvaliteedi juhtimine kuulub riiklikku pädevusse ning vastutus 

nõuetekohase kodeerimise ja kodeerijate koolitamise eest lasub eeskätt liikmesriikidel. 

Mis puudutab Itaaliat, siis sisaldavad riiklikud metaandmed teavet kvaliteedijuhtimise, kodeerimise 

ja auditi tulemuste kohta. 

Ei Soome ega Küpros ole riiklikus metaandmete failis Eurostati kvaliteediprobleemidest teavitanud. 

50. Vt konkreetsed vastused selgitusele 2. 
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2. selgitus. Näited andmete võrreldavust mõjutavatest 
puudustest 

Mis puudutab struktuurilist ettevõtlusstatistikat, siis võib statistilise üksuse „ettevõte“ täielik 

rakendamine põhjustada paljudel juhtudel aegrea katkemise. Mõistete erinevuse tõttu on see aga 

vältimatu. Aegrida ei ole vaja koondnäitajate saamiseks ümber arvutada, kui aegrea katkemine ei 

tekita olulisi muutusi arvandmete mahus. 

 

Seoses tervishoiukuludega on Eurostat teinud koos liikmesriikide ekspertidega alates 2019. aastast 

Euroopa statistikasüsteemi tervishoiukulude töörühmas tööd rahvamajanduse arvepidamise ja 

tervishoiu arvepidamise süsteemi vaheliste seoste ja erinevuste valdkonnas. Turuväliste 

teenuseosutajate kulude hindamine on selle osa. 

51. Kõik riigid peavad kodeerima surmapõhjused vastavalt WHO rahvusvahelisele haiguste 

klassifikatsioonile (kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1338/2008). 

Riigid peavad teatama oma automaatsete kodeerimissüsteemide kõikidest ajakohastustest ning 
esitama metaandmetes teavet surmapõhjuste valiku ja muutmise kohta. Eurostat on teadlik riikide 
lõikes esinevatest suurtest erinevustest kopsupõletiku ja dementsuse kui surmapõhjuste puhul ning 
sel põhjusel arutatakse neid teemasid praegu surmapõhjuste tehnilises töörühmas. 

55. Viivitused andmete esitamisel liikmesriikide poolt ei tähenda automaatselt seda, et need 

andmed on vananenud ja protsess ebatõhus. Peamine tegur andmete kasutatavuse hindamisel on 
viivituse kestus. Kui viivitus on lühike, siis võib andmed kasutajate vajaduste täitmiseks siiski 
avaldada. 

3. selgitus. Näited viivituste st andmete esitamisel 

Tervishoiukulud 

2020. aastal halvenes andmete esitamise õigeaegsus COVID-19 kriisi tõttu. Neli riiki teavitasid 

Eurostati võimalikest viivitustest, mis tulenesid nende tööst riikliku COVID-19 statistika alal. 

Eurostat lühendas asutusesisese valideerimise tähtaegu, et tagada andmete õigeaegne levitamine. 

56. Surmapõhjuste puhul põhineb andmete kogumine mikroandmetel, see tähendab üksikutel 

surmajuhtudel. Kokkulepitud metoodika üksikute surmajuhtumite hindamiseks puudub. Sellise 
hinnanguga kaasneb oht mitte märgata olulisi muutusi suundumustes, mis võib tuua kaasa 
valetõlgendused epidemioloogilisest seisukohast. Seepärast Prantsusmaa ja ELi koondandmete 
kohta 2018. aastal selliseid surmapõhjuste hinnanguid ei esitatud. 
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57. Komisjon küll tunnistab, et kontrollikoja uuritud kahe aruande üksikasjalikkus oli erinev, kuid 

arvesse tuleb võtta seda, et aruanded kajastavad sisu ja struktuuri, mida ELi seadusandjad 
kummalgi juhul nõuavad. Lisaks peaksid komisjoni aruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
piirduma 15 leheküljega, mis omakorda piirab esitatava teabe üksikasjalikkust. Eurostat teeb 
kvaliteeti käsitlevad üksikasjalikud andmed kättesaadavaks oma veebisaidil; see ei ole seotud 
nõudega anda aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

4. selgitus. Puudused Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatavas kvaliteedialases aruandluses 

Mis puudutab tööjõu-uuringu rakendamist käsitlevat aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 

siis vastab see nõukogu määruse (EÜ) nr 577/98 artikli 7 nõuetele, mis on sõnastatud järgmiselt: 

„Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise 

kohta alates aastast 2000 iga kolme aasta järel. Aruandes antakse eelkõige hinnang statistiliste 

meetodite kvaliteedile, mida liikmesriigid on kavandanud tulemuste parandamiseks või 

vaatlusprotsessi hõlbustamiseks“. 

Mis puudutab struktuurilist ettevõtlusstatistikat käsitlevat aruannet Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule, siis vastab see määruse (EÜ) nr 295/2008 (ettevõtluse struktuuristatistika kohta) 

artikli 13 lõike 1 nõuetele, mis on sõnastatud järgmiselt: 

„Hiljemalt 29. aprillil 2011 ja seejärel iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande, mis käsitleb käesoleva määruse kohaselt koostatud statistikat, eriti selle 

kvaliteeti ja sellest tulenevat ettevõtete koormust“. 

58. Aruanded koostatakse vastavalt määruste sätetele ja võttes arvesse seda, milline peaks 

olema Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande üksikasjalikkuse tase. 

Täiendav teave on kättesaadav Eurostati veebisaidil. Samuti esitab Eurostat Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt teavet ja vastab nende päringutele näiteks Euroopa Parlamendi 
küsimuste ja Euroopa Parlamendiga suhtlemise kaudu, nõukoguga toimuvatel korrapärastel 
kohtumistel, nõukogule adresseeritud iga-aastases statistikapaketis jne. 

61. Eurostat levitab tööjõu-uuringu andmeid mitme riigi andmetest koosnevate kogumitena, et 

vastata kasutajate nõudmisele teha riiklikud andmed võimalikult varakult kättesaadavaks, isegi kui 
ELi koondandmed ei ole veel kättesaadavad. Andmete esitamise ja levitamise vahel on alati 
ajanihe. See tuleneb asjaolust, et Eurostatile esitatakse mikroandmed ja ta valideerib need, 
liikmesriigid võivad uuesti saata parandatud andmekogumeid ning Eurostat arvutab näitajad ja 
palub liikmesriikidel peamised koondtulemused enne levitamist kinnitada. 

Tervishoiukulude andmeid levitatakse samal aastal, mil need esitatakse. 2020. aastal kiirendas 
Eurostat liikmesriikidepoolses andmete edastamises tervisekriisist tingitud viivituste tõttu oma 
valideerimiskontrolle, et andmete levitamisel ei tekiks lünki. 

62. Eurostati avaldamiskalender on terviklik ja selles esitatud üksikasjad on kooskõlas OECD ja 

riiklike statistikaametite tavadega. Kooskõlas rahvusvahelise tavaga esitatakse üksikasjalikud 
andmed jaotuste, kasutatud liigituse ja metoodika, sealhulgas läbivaatamiste kohta metaandmetes 
või statistikatoodetes. Ka Euroopa statistika haldamise nõuandekogu märkis oma 2021. aasta 
aruandes, et asjaolu, et „kasutajatele on kättesaadav üksikasjalik avaldamiskalender, mis hõlmab 
eri ajavahemikke ja statistikatooteid“, on üks Eurostati tugevus tegevusjuhise järgimisel. 
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63. Eurostat tutvub läbivaatamise poliitika teemaga ja uurib, kas kehtivaid suuniseid saaks 

laiendada muudele statistikavaldkondadele või andmekogumitele. 

65. Eurostat on võtnud meetmeid vastusena Euroopa statistika haldamise nõuandekogu 

soovitustele 2015/5 ja 2015/7. Soovituse 2021/4 kohaselt peab Eurostat kriitiliselt hindama, kas 
praegune tava statistikat eelavaldada on kooskõlas Eurostati positsiooniga Euroopa 
statistikasüsteemi standardite kandjana. 

66. 6. põhimõttes on täpsustatud eelavaldamise tingimused. Nimelt peab eelavaldamine olema 

piiratud ja põhjendatud, seda tuleb kontrollida ja see tuleb avalikustada. Eurostat leiab, et tema 
pakutav avaldamiseelne juurdepääs on piiratud ja põhjendatud, seda kontrollitakse ja see 
avalikustatakse kooskõlas tegevusjuhise 6. põhimõttega. Eurostat pakub teatavatele 
põhiandmetele avaldamiseelset juurdepääsu Eurostatiga koordineerimise eest vastutava voliniku 
Paolo Gentiloni kabineti liikmele-kommunikatsiooninõunikule, majandus- ja rahandusküsimuste 
peadirektoraadile, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadile ning 
Euroopa Keskpangale, samuti üksikutele akrediteeritud uudisteagentuuridele, kes saavad 
pressiteated eelnevalt elektrooniliste vahendite kaudu (avaldamiskeelu klausliga). 

67. Eurostat leiab, et tema pakutav avaldamiseelne juurdepääs on piiratud ja põhjendatud, seda 

kontrollitakse ja see avalikustatakse kooskõlas tegevusjuhisega. Eurostat maandab nimetatud riske, 
jälgides rangelt oma eelavaldamise tavasid. 

5. selgitus. Uurimus, mis käsitleb avaldamiseelse 
juurdepääsu võimalikku mõju kapitaliturgudele 

Vt vastus punktile 67. 

69. Valdavas osas liikmesriikides on avaldamiseelse juurdepääsu andmine väljakujunenud tava. 

Euroopa statistika tegevusjuhise näitajas 6.7 on sätestatud avaldamiseelse juurdepääsu eeskirjad, 
pakkudes seega ühtlustatud tavade raamistikku, mida Euroopa statistikasüsteemiga hõlmatud 
statistikaasutused peaksid sõltumatult kohaldama. 

73. Euroopa statistika haldamise nõuandekogu 2014. aasta vastastikuses eksperdihinnangus 

esitatud soovituste 1–4 puhul, mis olid seotud kõrgema juhtkonna ametisse nimetamist ja ametist 
vabastamist käsitlevate õigusaktidega, jäi Eurostat eriarvamusele, mille ta on Euroopa statistika 
haldamise nõuandekogule edastanud. Nimelt leidis Eurostat, et ELi ametnike personalieeskirjad 
koos komisjoni otsusega Eurostati kohta, mis on avalikult kättesaadavad, on tegevusjuhisega 
kooskõlas. 

Üksikasjalikumat teavet on esitatud vastuses punktile 74. 

Mis puudutab avaldamiseelset juurdepääsu, siis uuris Eurostat seda küsimust ja on võtnud 
meetmeid selle täiendavaks piiramiseks ning kontrollib seda ja avalikustab selle kooskõlas 
tegevusjuhise 6. põhimõttega (vt vastused punktidele 66–69). 

Sellest hoolimata hindab Eurostat vastusena Euroopa statistika haldamise nõuandekogu 
soovitusele 2021/4 täiendavalt ja kriitiliselt oma praegusi tavasid. 
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74. Oma vastuses 2021. aasta aruandele kinnitas Eurostat oma varasemat seisukohta ja 

eelnevaid märkusi seoses Eurostati kõrgema juhtkonna töölevõtmise ja ametist vabastamisega. 

Komisjoni ettepanekul muudeti 2015. aastal määrust (EÜ) nr 223/2009, lisades sõnaselge sätte, 
millega tagatakse, et Eurostati peadirektori ametisse nimetamise menetlus on läbipaistev ja 
põhineb ametialastel kriteeriumidel. Praktikas võttis komisjon praeguse peadirektori, peadirektori 
asetäitja ja direktorid tööle avaliku konkursi alusel. Peale selle kirjeldati 2016. aasta 
kandideerimiskutses sõnaselgelt Eurostati peadirektori rolli ning tehti selgeks, et sellele 
ametikohale kandideerijatelt eeldatakse ametikohustuste täitmiseks vajaliku statistikaalase 
pädevuse tõestamist. Eurostati käsitleva komisjoni otsuse artiklites 7 ja 8 on kirjeldatud Eurostati 
peadirektori rolli ja kohustusi, tagades, et tal on asjakohane ametialane pädevus. 

75. Vt vastus punktile 73. 

76. Vastastikuse eksperdihinnanguga seotud parandusmeetmete jälgimine ei põhinenud üksnes 

usaldusel. Eurostat on kontrollinud parandusmeetmete rakendamist ja esitanud Euroopa 
statistikasüsteemi komiteele regulaarselt aruandeid. Seega tagati ristkontroll ka selle komitee 
tasandil. 

77. Punktis 77 nimetatud 155st parandusmeetmest kaheksa olid seotud Ühendkuningriigiga ja 

nende suhtes ei ole vaja järelmeetmeid võtta, sest Ühendkuningriik lahkus EList. Samuti on riiklike 
statistikaametite tegevusse juba hõlmatud 29 meedet seoses näiteks kavandamise, aruandluse ja 
kvaliteedi läbivaatamisega, seega tuleb ka neid meetmeid käsitada rakendatuna. Selle tulemusel 
on rakendamata veel 118 meedet, mis moodustab 910st parandusmeetmest 13 %. Eurostat jälgib 
ka edaspidi nende meetmete rakendamist. 

79. Ei ole ebatavaline, et statistikaalaste õigusaktide muutmiseks kulub kaua aega, sest riiklike 

statistikaametite otsesed volitused hõlmavad ainult ettevalmistusetappi; konsultatsioonid ja 
vastuvõtmine valitsuse poolt ei ole riikliku statistikaameti otseste volitustega hõlmatud ja võivad 
võtta kauem aega. 

Heastamaks asjaolu, et peamiste sidusrühmade kõrgemaid esindajaid ei kaasata varakult, töötati 
Euroopa statistikasüsteemi vastastikuste eksperdihinnangute kolmandaks vooruks välja 
teavituskampaania ja soovitati kaasata eelkõige järelevalvet tegev ministeerium / vastutav 
valitsusasutus, seega on neid protsessist teavitatud ja nad on teadlikud statistikaalaste õigusaktide 
läbivaatamist käsitlevate soovituste põhjustest. 

85. Usaldusväärsete vastastikuste eksperdihinnangute ettevalmistamine ja läbiviimine nõuab 

aega. Selleks on vaja võtta arvesse varasemates voorudes saadud kogemusi, vaadata vajaduse 
korral läbi tegevusjuhis, töötada välja metoodika ja koostada lisadokumendid, milles Euroopa 
statistikasüsteemi komitee peab kokku leppima, ning viia läbi vastastikuseid eksperdihinnanguid. 

Vastastikuste eksperdihinnangute kahe vooru vahel täheldatud ajavahet ei peeta oluliseks 
probleemiks. Samuti tuleb tähele panna, et COVID-19 mõjul lükkus kolmanda vooru rakendamise 
periood aastatest 2020–2022 aastatesse 2021–2023. Slovakkia puhul tuleb arvesse võtta, et riigi 
2013. aasta vastastikune eksperdihinnang oli katseline hinnang, mille eesmärk oli testida 
vastastikuste eksperdihinnangute metoodikat, ja seepärast koostati see teise vooru ülejäänud 
vastastikustest eksperdihinnangutest varem. 
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86. Muude riiklike asutuste valimiseks on soovitatud neli konkreetset kriteeriumi. Liikmesriigid 

pidid valima neist vähemalt kaks. 

Riikidel, kus 2021. aastal viidi läbi vastastikused eksperdihinnangud, paluti teavitada Eurostati 
muudest riiklikest asutustest, kes valiti vastastikustes eksperdihinnangutes osalema, ja oma valikut 
põhjendada. Seda teavet jagati Euroopa statistikasüsteemi komiteega, andes seega kõikidele 
ekspertidele võimaluse muid riiklikke asutusi läbipaistvalt ja kriitiliselt hinnata. Näiteks Euroopa 
statistikasüsteemi komitee 2021. aasta mais toimunud koosolekul tutvustatud vastastikuste 
eksperdihinnangute eduaruanne sisaldas teavet muude riiklike asutuste valimise menetluse ja 
tulemuste kohta nendes riikides, kus vastastikune eksperdihindamine 2021. aastal läbi viidi 
(punkt 2.4). Euroopa statistika haldamise nõuandekogu eesistuja osaleb igal Euroopa 
statistikasüsteemi komitee koosolekul ja talle esitatakse kõik dokumendid, sealhulgas vastastikuste 
eksperdihinnangute eduaruanded, mis võimaldab avaldada arvamust kõikidel vastastikuste 
eksperdihinnangutega seotud teemadel. 

87. Künnised – minimaalselt kolm ja maksimaalselt kuus muud riiklikku asutust – on kokku 

lepitud Euroopa statistikasüsteemi komitees. Komitees kokku lepitud kriteeriumide alusel ei ole 
vastastikusest eksperdihindamisest kõrvale jäetud ühtegi olulist muud riiklikku asutust. Valitud arvu 
muude riiklike asutuste läbivaatamine võimaldab teha järeldusi kogu süsteemi kohta. 

88. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 235/2008/EÜ, millega moodustatakse 

Euroopa statistika haldamise nõuandekogu, on nõuandekogu eesmärk anda Euroopa 
statistikasüsteemist sõltumatu ülevaade seoses statistikat käsitleva tegevusjuhise kohaldamisega. 

Seega on Euroopa statistika haldamise nõuandekogul selged volitused seoses tegevusjuhise 
rakendamisega. Ta annab väärtusliku panuse tegevusse, mille eesmärk on kaitsta Euroopa 
statistikasüsteemi liikmete sõltumatust, terviklikkust ja aruandekohustust. Nõuandekogu käsitlev 
õigusraamistik on selleks rolliks kohandatud. 

89. Vastastikuste eksperdihinnangute näol on tegemist isereguleerimismehhanismiga ning nende 

metoodika koostab ja kiidab heaks Euroopa statistikasüsteemi komitee. Komisjon leiab, et selles 
menetluses on ELi seisukohti igati arvesse võetud. 

Euroopa statistika haldamise nõuandekogu on kaasatud alates vastastikuste eksperdihinnangute 
metoodika kavandamise algusest. Nõuandekogu on osalenud Euroopa statistikasüsteemi töörühma 
ja Euroopa statistikasüsteemi komitee sihtotstarbelistel koosolekutel. Eurostat on nõuandekogu 
regulaarselt teavitanud vastastikuste eksperdihinnangute edenemisest. Nõuandekogu soovitusi on 
tunnustatud ja hoolikalt arvesse võetud. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED (punktid 90–103) 

90. Viimase, 2020. aastal avaldatud Eurostati kasutajate rahulolu uuringu kohaselt hindab 

enamik kasutajaid Eurostati andmete kvaliteedi väga heaks või heaks (26 % vastajaid hindas selle 
väga heaks ja veel 46 % heaks). Seda kinnitavad 2022. aasta uue kasutajate rahulolu uuringu 
tulemused, mille kohaselt hindas andmete kvaliteedi väga heaks 30 % ja heaks 41 % vastajaid. 

91. Alates 2018. aastast kehtib usaldusväärsem seiresüsteem, mis põhineb tõhusamatel 

näitajatel. Komisjoni arvamuse kohaselt võimaldavad uued näitajad digitehnoloogia abil 
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objektiivselt mõõta Euroopa statistika asjakohasust, ajakohasust ja võrreldavust aja jooksul. Läbi 
viidi programmi kaks vahehindamist ja üks lõpphindamine, mille käigus hinnati, kas programmi 
eesmärgid on täidetud, ja mis avaldati Eurostati veebisaidil. 

92. Kasutajaid, vastajaid ja teisi Euroopa statistikaga seotud sidusrühmi (sealhulgas 

teadusringkondi, sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda) esindavad 12 liiget, kelle määrab 
komisjon. 

Euroopa statistika nõuandekomitee eelkäija (majandus- ja sotsiaalvaldkonna statistilise teabe 
Euroopa nõuandekomitee – CEIES) koosseis oli laiem. Järgnevalt kooskõlastati CEIESi tööd Euroopa 
statistika nõuandekomitee vormis, et muuta see suunatumaks ja tõhusamaks eri kasutajate 
seisukohtade edastamisel. 

Eurostat kohaldab VKEde määratlust, mis on sätestatud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta, mille kohaselt on statistika 
eesmärkidel ainus vajalik kriteerium töötajate arv. Eurostat vaatab kehtiva määratluse läbi ja 
kaalub finantskriteeriumide lisamist. 

Soovitus 1. Kasutajate vajaduste parem täitmine 

Komisjon nõustub selle soovitusega osaliselt. 

Komisjon uurib koostöös Euroopa statistika nõuandekomiteega komitee tegevust ja koostöö 
tegemise võimalusi, et muuta komitee kaasavamaks. Komisjon leiab aga, et komitee liikmete 
praegune valikumenetlus on asjakohane. 

93. Komisjon nõustub, et Eurostatile ja riiklikele statistikaasutustele tuleks Euroopa 

statistikaprogrammi kaudu eraldada piisavad ressursid, seades esikohale innovaatilised projektid. 

Eurostat rahastab statistilisi toiminguid siis, kui kõnealune rahastamine on sätestatud õigusaktides. 
Eurostati rahastamine võib kõikide statistiliste toimingute, sealhulgas kohustuslike toimingute 
puhul olla seotud uute metoodikate, andmeallikate või poliitikateemadega. 

Komisjon on teadlik kvalitatiivse hindamise tähtsusest. Olukord on paranenud alates 2018. aastast, 
mil kehtestati e-toetusehaldussüsteem (eGrants), mille eesmärk on kõiki toetusi üksikasjalikult 
põhjendada. Komisjon võtab kontrollikoja tähelepanekut arvesse ja teeb selles küsimuses 
täiendavat tööd. 

Seoses ELi tööjõu-uuringu moodulitega on kõikide toetusi käsitlevate riiklike aruannete kokkuvõtted 
Eurostati veebisaidi kaudu avalikult kättesaadavad. 

Soovitus 2. Püüda suurendada Euroopa statistikaprogrammi 

finantssõltumatust ja seada esikohale innovaatilised 

projektid 

Komisjon nõustub 2. soovituse punktidega a ja b. 

Komisjon hindab praeguse Euroopa statistikaprogrammi vahehindamise raames 2024. aastal, kas 
järgmine Euroopa statistikaprogramm on võimalik muuta mitmest rahastamisallikast vähem 
sõltuvaks. 
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Komisjon nõustub, et Eurostatile ja riiklikele statistikaasutustele tuleks Euroopa 
statistikaprogrammi kaudu eraldada piisavad ressursid, seades esikohale innovaatilised projektid. 
See peaks võimaldama Euroopa statistikasüsteemil uute andmeallikate ja uue digitehnoloogia 
täielik potentsiaal välja arendada ja seda kasutada, eelkõige selleks, et paremini vastata kiiresti 
muutuvatele andmealastele nõuetele seoses digipöörde, rohepöörde ja kliimamuutustega ning 
pakkuda selles valdkonnas oodatavat ELi lisaväärtust. 

94. Keerulisi metoodilisi probleeme tuleb hoolikalt uurida ja liikmesriikidega arutada. Andmete 

kvaliteedi ja järjepidevuse huvides on pidada enne metoodiliste suuniste väljaandmist selliseid 
üksikasjalikke arutelusid. 

Eurostat arutab liikmesriikidega täiendavalt toetuse võimalikku parandamist ja uurib, kas sellega 
seoses võiks abi olla sisedokumentidest. 

95. Kuigi komisjon tunnistab vajadust liikmesriikide kvaliteediaruandeid ja nende esitamist veelgi 

ühtlustada, järgitakse nendes kvaliteediaruannetes tööjõu-uuringute ja ettevõtlusstatistika puhul 
Euroopa statistikasüsteemi ühtse integreeritud metaandmete süsteemi standardit ja 
tervishoiukulude puhul Euroopa statistikasüsteemi kvaliteediaruannete ülesehituse standardit. 

96. Statistika seisukohast ei ole auditiga hõlmatud valdkondades vaja statistika usaldusväärsuse 

tagamiseks teha liikmesriikides kohapealseid kontrolle, nagu tuleb teha ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluse ja kogurahvatulu puhul. 

Komisjoni arvamuse kohaselt põhinevad Eurostati kvaliteedihinnangud usaldusväärsetel 
valideerimismenetlustel, kvaliteediaruannetel ja aruteludel liikmesriikide statistikutega. Eurostat 
teeb tööd selle nimel, et nende kvaliteedihinnangute dokumenteerimist veelgi parandada. 

97. Kui riik ei esita andmeid õigel ajal, siis on Eurostat kasutanud ELi koondandmete saamiseks 

ja andmete õigeaegse avaldamise tagamiseks hinnanguid. 

Surmapõhjuste puhul põhineb andmete kogumine mikroandmetel, see tähendab üksikutel 
surmajuhtudel. Kokkulepitud metoodika üksikute surmajuhtumite hindamiseks puudub. Sellise 
hinnanguga kaasneb oht mitte märgata olulisi muutusi suundumustes, mis võib tuua kaasa 
valetõlgendused epidemioloogilisest seisukohast. Seepärast Prantsusmaa ja ELi koondandmete 
kohta 2018. aastal selliseid surmapõhjuste hinnanguid ei esitatud. 

98. Aruanded koostatakse vastavalt määruste sätetele ja võttes arvesse seda, milline peaks 

olema Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande üksikasjalikkuse tase. 

Täiendav teave on kättesaadav Eurostati veebisaidil. Samuti esitab Eurostat Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule regulaarselt teavet ja vastab nende päringutele näiteks Euroopa Parlamendi 
küsimuste ja Euroopa Parlamendiga suhtlemise kaudu, nõukoguga toimuvatel korrapärastel 
kohtumistel, nõukogule adresseeritud iga-aastases statistikapaketis jne. Kui see on asjakohane, 
uurib komisjon võimalust tulevasi aruandeid täiustada. 

3. soovitus. Parandada liikmesriikide kvaliteediaruandeid ja 

Euroopa statistika kvaliteedi hindamist 

Komisjon nõustub 3. soovituse punktiga a. 
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Komisjon nõustub 3. soovituse punktiga b osaliselt. Komisjon teeb tööd selle nimel, et oma 
kvaliteedihinnangute dokumenteerimist veelgi parandada. Mis puudutab kvaliteedihinnanguid, siis 
leiab komisjon, et auditiga hõlmatud valdkondades viib ta läbi põhjalikke kvaliteedi hindamisi, mis 
põhinevad usaldusväärsetel valideerimismenetlustel, kvaliteediaruannetel ja aruteludel 
liikmesriikide statistikutega. 

99. Eurostati avaldamiskalender on terviklik ja selles esitatud üksikasjad on kooskõlas OECD ja 

riiklike statistikaametite tavadega. 

Kooskõlas rahvusvahelise tavaga esitatakse üksikasjalikud andmed jaotuste, kasutatud liigituse ja 
metoodika, sealhulgas läbivaatamiste kohta metaandmetes või statistikatoodetes. 

Eurostat levitab tööjõu-uuringu andmeid mitme riigi andmetest koosnevate kogumitena, et vastata 
kasutajate nõudmisele teha riiklikud andmed võimalikult varakult kättesaadavaks, isegi kui ELi 
koondandmed ei ole veel kättesaadavad. 

100. Vt vastus punktile 66. 

Soovitus 4. Vaadata uuesti läbi praegune statistika 

avaldamiseelne tava 

Komisjon ei nõustu 4. soovituse punktiga a, sest Eurostati tava seoses avaldamiseelse 
juurdepääsuga on kooskõlas tegevusjuhisega ja selle järgimist jätkatakse. 

Komisjon nõustub 4. soovituse punktiga b ja hindab vastavalt sellele uuesti oma praeguse tava 
korral kasutatavaid meetodeid. 

101. Kontrollikoja tähelepanekutes on osutatud Euroopa statistika haldamise nõuandekogu 

soovitustele. 

Euroopa statistika haldamise nõuandekogu 2014. aasta vastastikuses eksperdihinnangus esitatud 
soovituste 1–4 puhul, mis olid seotud kõrgema juhtkonna ametisse nimetamist ja ametist 
vabastamist käsitlevate õigusaktidega, jäi Eurostat eriarvamusele, mille ta on Euroopa statistika 
haldamise nõuandekogule edastanud. 

Mis puudutab avaldamiseelset juurdepääsu, siis on Eurostati praegune tava tegevusjuhisega 
kooskõlas. 

Vt üksikasjalikud vastused punktile 73. 

102. Vastastikuse eksperdihinnanguga seotud parandusmeetmete jälgimine ei põhinenud 

üksnes usaldusel. Eurostat on kontrollinud parandusmeetmete rakendamist ja esitanud Euroopa 
statistikasüsteemi komiteele regulaarselt aruandeid. Seega tagati ristkontroll ka selle komitee 
tasandil. 

Järelevalve viimase vooru puhul kontrollis Eurostat riiklike statistikaametite teatatud edusamme, 
näiteks seda, kas teave on veebisaidil kättesaadav, kas dokumendid on koostatud jne. Vajaduse 
korral saadeti liikmesriikidele kirjad, milles küsiti lisateavet. 

Heastamaks asjaolu, et peamiste sidusrühmade kõrgemaid esindajaid ei kaasata varakult, töötati 
Euroopa statistikasüsteemi vastastikuste eksperdihinnangute kolmandaks vooruks välja 



 

16 

teavituskampaania ja soovitati kaasata eelkõige järelevalvet tegev ministeerium / vastutav 
valitsusasutus. 

103. Usaldusväärsete vastastikuste eksperdihinnangute ettevalmistamine ja läbiviimine nõuab 
aega. Selleks on vaja võtta arvesse varasemates voorudes saadud kogemusi, vaadata vajaduse 
korral läbi tegevusjuhis, töötada välja metoodika ja koostada lisadokumendid, milles Euroopa 
statistikasüsteemi komitee peab kokku leppima, ning viia läbi vastastikuseid eksperdihinnanguid. 

Vastastikuste eksperdihinnangute kahe vooru vahel täheldatud ajavahet ei peeta oluliseks 
probleemiks. Samuti tuleb tähele panna, et COVID-19 mõjul lükkus kolmanda vooru rakendamise 
periood aastatest 2020–2022 aastatesse 2021–2023. 

Soovitus 5. Hinnata Euroopa statistika haldamise 

nõuandekogu volituste suurendamise teostatavust 

Komisjon ei nõustu selle soovitusega. 

Vastavalt otsusele nr 235/2008/EÜ, millega moodustatakse Euroopa statistika haldamise 
nõuandekogu, on nõuandekogu eesmärk anda Euroopa statistikasüsteemist sõltumatu ülevaade 
seoses statistikat käsitleva tegevusjuhise kohaldamisega. Vastastikuseid eksperdihinnanguid 
kasutatakse selleks, et hinnata läbipaistva metoodika alusel, kas Eurostat ja Euroopa 
statistikasüsteem järgivad tegevusjuhist. Eurostat on seisukohal, et Euroopa statistika haldamise 
nõuandekogul on laiaulatuslikud volitused võtta meetmeid ja esitada oma arvamus vastastikuste 
eksperdihinnangute kohta. 
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