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ÖSSZEFOGLALÓ (I–X. bekezdés) 

A Bizottság válaszai 

I. Az európai statisztikákat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 338. cikkében foglalt és 

az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletben részletesebben kifejtett elvekkel, 
valamint az európai statisztika gyakorlati kódexével összhangban fejlesztik, állítják elő és terjesztik. 
Az Eurostat arra törekszik, hogy megbízható és összehasonlítható statisztikai információkat 
szolgáltasson, amivel támogatja a tényeken alapuló uniós szakpolitikákat és a Bizottság 
szakpolitikai prioritásainak végrehajtását, és tájékoztatja az összes felhasználót, köztük a 
vállalkozásokat és a nyilvánosságot is. 

Az Unió statisztikai prioritásait a Bizottság által javasolt és az Európai Parlament és a Tanács által 
elfogadott többéves statisztikai programok határozzák meg. Az Eurostat támogatások és 
közbeszerzési szerződések révén hajtja végre a statisztikai programok költségvetését. 

Az Eurostat a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és az európai statisztikai rendszer (a 
továbbiakban: ESR) részeként hivatalos statisztikák előállítására kijelölt más nemzeti hatóságokkal 
partnerségben, közös statisztikai szabványok, módszerek, eljárások, gyakorlatok és eszközök 
alapján állít elő a célnak megfelelő európai statisztikákat. Az Európai Statisztikai Rendszer 
Bizottsága (a továbbiakban: ESR-bizottság) szakmai iránymutatást nyújt az ESR-nek; elnöke az 
Eurostat, és a tag nemzeti statisztikai hivatalok képviselőiből áll. Az ESR-en belül folytatott szoros 
együttműködés célja az adatok harmonizálására és a tagállamok között összehasonlítható adatok 
előállítására szolgáló statisztikai módszertan kidolgozása, amely adatokat az Eurostat honlapján a 
nyilvánosan elérhető adatközlési naptárak szerint tesznek közzé. 

IV. Az Eurostat felhasználói elégedettségi felmérésének eredményei alapján a felhasználók 

többsége nagyon jónak vagy jónak minősítette az Eurostat-adatok minőségét (a 2020. évi 
legutóbbi felmérésben a felhasználók 26 %-a nagyon jónak, további 46 %-a pedig jónak 
minősítette azt). Ezt a 2022. évi új felhasználói elégedettségi felmérés eredményei is megerősítik, 
amely szerint a felhasználók 30 %-a nagyon jónak, 41 %-a pedig jónak minősítette azt. 

V. 2018 óta jobb mutatókon alapuló, megalapozottabb nyomonkövetési rendszer került 

bevezetésre. A Bizottság véleménye szerint az új mutatók lehetővé teszik az európai statisztikák 
relevanciájának, időszerűségének és időbeli összehasonlíthatóságának objektív módon, digitális 
technológiák alkalmazásával történő mérését. A program teljes időtartamára (2013–2020) 
kiterjedően a program végrehajtásáról két időközi értékelés és egy végső értékelés készült, 
amelyek közzé lettek téve az Eurostat honlapján. 

Az európai statisztikai tanácsadó bizottság (ESAC) elődjének, azaz a gazdasági és szociális 
statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottságnak (a név francia rövidítése: 
CEIES) az összetétele szélesebb körű volt. A CEIES a későbbi észszerűsítés eredményeként az 
európai statisztikai tanácsadó bizottság (ESAC) formájában működött tovább, hogy célzottabban és 
hatékonyabban közvetítse a különböző felhasználók nézeteit. 

Ami a felhasználói igényeket illeti, az Eurostat rengeteg olyan statisztikát tesz közzé, amelyekre a 
felhasználók alapozhatják munkájukat az ellenőrzött területeken, még akkor is, ha bizonyos 
területeken – amelyek jelenleg az Eurostat felülvizsgálata alatt állnak –, további javulásra van 
szükség. 
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VI. Az Eurostat akkor finanszíroz statisztikai tevékenységeket, amikor az érintett finanszírozásról 

jogszabály rendelkezik. Valamennyi statisztikai tevékenység esetében, ideértve a kötelező 
tevékenységeket is, az Eurostat finanszírozása olyan projektekhez kapcsolódhat, amelyek innovatív 
megoldásokat, új adatforrásokat, kísérleti és megvalósíthatósági tanulmányokat, lehetséges 
jövőbeli végrehajtás céljára új szakpolitikai témákat vizsgálnak vagy ilyenekkel járnak, kísérleti 
statisztikák előállítását eredményezik, hogy hatékonyabb statisztikai folyamatok vagy innovatív 
módszertan formájában is fejlesztéseket vezessenek be. A Bizottság egyetért azzal, hogy az 
európai statisztikai programon keresztül elegendő forrást kell biztosítani az Eurostat és a nemzeti 
statisztikai hatóságok számára, kiemelt figyelmet fordítva az innovatív projektekre. A más uniós 
programokból származó további forrásokhoz való hozzáférés általános gyakorlat a bizottsági 
szakpolitikák további konkrét statisztikai igényeinek támogatására, amelyeket nem lehet az ESP 
forrásaiból fedezni. A Bizottság véleménye szerint ez nem kérdőjelezi meg az Eurostatnak a 
Bizottság más szervezeti egységei tekintetében vett szakmai függetlenségét. 

VII. Ellentétben a túlzott hiány esetén követendő eljárás és a bruttó nemzeti jövedelem 

területével, az ellenőrzés hatókörébe tartozó területeken a statisztikák megbízhatóságának 
biztosításához statisztikailag nem szükségesek a tagállamokban végzett helyszíni ellenőrzések. A 
Bizottság véleménye szerint az érintett területeken az Eurostat mélyreható értékeléseket végez az 
adatok összehasonlíthatóságáról és koherenciájáról, és ezek az értékelések megalapozott validálási 
eljárásokon, minőségjelentéseken, valamint a tagállamok statisztikusaival folytatott 
megbeszéléseken alapulnak. 

Az Eurostat a tagállamokkal együttműködve azon fog dolgozni, hogy tovább harmonizálja a 
tagállamok minőségjelentéseit és azok bemutatását, valamint hogy javítsa az időszerűséget az 
említett területeken (egészségügyi és vállalkozási statisztikák). 

VIII. Az Eurostat adatközlési naptárai teljesek, és a részletességüket illetően összhangban vannak 

az OECD és a nemzeti statisztikai hivatalok gyakorlataival. A nemzetközi gyakorlatoknak 
megfelelően a metaadatokban vagy a statisztikai termékeken belül további részletek találhatók. 

Az Eurostat az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) ajánlására válaszul jelenleg 
végzi felülvizsgálati politikájának felülvizsgálatát. 

Az Eurostat adatközlés előtti hozzáférésre vonatkozó jelenlegi gyakorlata összhangban van a 
gyakorlati kódexszel. Az Eurostat azonban újra fogja értékelni a jelenlegi, adatközlés előtti 
gyakorlatainak módozatait. 

IX. A szakértői értékelések az ESR-bizottság által jóváhagyott teljes körű és hatékony 

módszertanon alapulnak, ideértve azok gyakoriságát és hatókörét is. A Bizottság úgy véli, hogy a 
szakértői értékelések jelenlegi gyakorisága és hatóköre megfelel a célnak. 

X. A Számvevőszék ajánlásait illetően: 

– A Bizottság részben elfogadja az első ajánlást. 

– A Bizottság elfogadja a második ajánlást. 

– A Bizottság részben elfogadja a harmadik ajánlást. 

– A Bizottság részben elfogadja a negyedik ajánlást. 
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– A Bizottság elutasítja az ötödik ajánlást. 

BEVEZETÉS (1–11. bekezdés) 

11. A 234/2008/EK határozattal összhangban az európai statisztikai tanácsadó bizottság 

feladata, hogy segítse az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot az Unió statisztikai 
információs politikájában megfogalmazott stratégiai célkitűzések és prioritások 
összehangolásában, figyelembe véve a felhasználói igényeket és az adatszolgáltatók és -előállítók 
által viselt költségeket. Az európai statisztikai tanácsadó bizottság (ESAC) összetételét szintén 
jogszabály írja elő. 

Az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) feladata az Európai Statisztikai 
Rendszer – az európai statisztikára vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtása szempontjából 
való – független áttekintése, a 235/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban 
meghatározottak szerint. 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE (12–
20. bekezdés) 

Erre a részre vonatkozóan nincsenek bizottsági válaszok. 

ÉSZREVÉTELEK (21–89. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

23. 2018 óta megalapozottabb nyomonkövetési rendszer került bevezetésre, amely jobb 

mutatókon és a tevékenységek és az európai statisztikai program célkitűzései közötti 
kapcsolatokon alapul, amint azt a 4. ábra mutatja. A Bizottság véleménye szerint az új mutatók 
lehetővé teszik az európai statisztikák relevanciájának, időszerűségének és időbeli 
összehasonlíthatóságának objektív módon, digitális technológiák alkalmazásával történő mérését. A 
program teljes időtartamára (2013–2020) kiterjedően a program végrehajtásáról két időközi 
értékelés és egy végső értékelés készült. Ez a végső értékelés azt vizsgálta, hogy teljesültek-e a 
program célkitűzései. Az értékelés az Eurostat honlapján közzétett, az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak szóló jelentésből és az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumból áll. 

25. A konkrét termékekről folytatott konzultációk célja annak tanulmányozása, hogy a 

felhasználók mennyire elégedettek egy adott célcsoport konkrét termékeivel, azaz a kísérleti 
statisztikák a tudományos körökkel a módszerek és az eredmények megbízhatóságáról folytatott 
konzultációt célozzák, a fogyatékossággal élő személyekkel folytatott konzultáció célja pedig a 
statisztikák különböző csatornákon keresztüli hozzáférhetőségének vizsgálata. 

Az Eurostat felhasználói igények azonosítására szolgáló csatornái közé tartozik a különböző 
felhasználói csoportok 2017-ben folytatott széles körű és inkluzív konzultációja is, melynek neve: 
Power from statistics (Hatalom a statisztikából). A rendezvény a társadalomban érvényesülő 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=HU
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html


 

5 

különböző nézőpontok jeles képviselőit hozta össze, hogy konzultáljanak velük arról, hogy 
várhatóan milyen jövőbeli információigények merülhetnek fel, és hogyan elégíthetnék ki azokat az 
európai hivatalos statisztikák. A részletes információk megtalálhatók az Eurostat honlapján. 

26. A 2008. március 11-i 237/2008/EK határozattal összhangban a felhasználókat, a 

válaszadókat és az uniós statisztika egyéb érdekelt feleit (beleértve a tudományos közösséget, a 
szociális partnereket és a civil társadalmat) az a 12 tag képviseli, akiket (az Európai Parlamenttel 
és a Tanáccsal való konzultációt követően) a Bizottság nevez ki. 

Az európai statisztikai tanácsadó bizottság (ESAC) elődjének (azaz a gazdasági és szociális 
statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottságnak, CEIES) az összetétele 
szélesebb körű volt. A CEIES a későbbi észszerűsítés eredményeként az európai statisztikai 
tanácsadó bizottság (ESAC) formájában működött tovább, hogy célzottabban és hatékonyabban 
közvetítse a különböző felhasználók nézeteit. 

28. Ami az egészségügyi erőforrásokra és tevékenységekre vonatkozó statisztikákat illeti, az 

Eurostat, az OECD és a WHO nem kiadásokhoz kapcsolódó egészségügyi adatok gyűjtésére irányuló 
közös tevékenysége már most jelentős adatokkal szolgál a felhasználók igényeinek kielégítésére. 
Az adatgyűjtés minőségének és teljeskörűségének további javítása, valamint fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében az Eurostat végrehajtási rendelettervezetet dolgozott ki az egészségügyi 
létesítményekről, az egészségügyi ellátás emberi erőforrásairól és az egészségügyi ellátás 
igénybevételéről. A végrehajtási rendelet tervezetét várhatóan 2022 végére fogadják el. 

A szakemberek nemzetközi szinten a morbiditást statisztikai szempontból nagyon összetett 
mérendő jelenségként ismerik el. A morbiditási statisztikák témáját megvitatták a tagállamok 
képviselőivel az Eurostat számos szakértői csoportjában (a morbiditási statisztikákkal foglalkozó 
munkacsoport, a morbiditási statisztikákkal foglalkozó technikai csoport, a közegészségügyi 
statisztikákkal foglalkozó munkacsoport), valamint az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Főigazgatóság (SANTE) adatfelhasználóival. Az Eurostat támogatásokat nyújtott a tagállamoknak 
ahhoz, hogy kísérleti adatgyűjtést végezzenek azzal a céllal, hogy megvizsgálják a módszertani 
fejlesztések során azonosított adatforrások felhasználásának megvalósíthatóságát. A kísérleti 
adatgyűjtés eredményeit 2023-ban elemzik. 

29. Az Eurostat a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló (2003/361/EK) 

bizottsági ajánlás szerint alkalmazza a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fogalommeghatározását, 
amely ajánlásnak a 7. cikke elismeri, hogy statisztikai célból az egyetlen szükséges kritérium a 
foglalkoztatottak száma. 

Az Eurostat azonban elismerte, hogy felül kell vizsgálni a jelenleg használt fogalommeghatározást, 
és fontolóra kell venni a kritériumok pénzügyi kritériumokkal való kiegészítését, hogy azok jobban 
tükrözzék a változó gazdasági valóságot. 

31. A támogatásokat új statisztikai módszertanok és adatforrások kidolgozására, valamint új 

egységes adatforráson vagy adatforrások (pl. adminisztratív adatok és nagy adathalmazok) 
kombinációján alapuló statisztikákra vonatkozó minőségbiztosítási keretrendszerek kidolgozására is 
felhasználják. 

32. A Bizottság véleménye szerint a statisztikai tevékenységek más főigazgatóságok által 

átadott előirányzatok révén történő finanszírozása az Eurostatnak a Bizottság más szervezeti 
egységei tekintetében vett szakmai függetlenségét tiszteletben tartva valósul meg. 
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Az egyes főigazgatóságok igényei a szakpolitikai felhasználói prioritásokat tükrözik vagy azt a 
követelményt, hogy a konkrét kiadási programok hatását megbízható, jó minőségű adatok és 
statisztikák alapján, nem pedig csak eseti megrendelt tanulmányok alapján kell nyomon követni és 
értékelni. A Bizottság más szolgálatainak adatigényei nem esetiek és nem rövid távúak. Ezek a 
támogatások kísérleti tanulmányokra is irányulhatnak, vagy összpontosíthatnak arra, hogy 
előkészítésék az új módszerek és új adatforrások alkalmazásához vezető utat – amelyek olyan 
tevékenységek, amelyeket egyébként nemzeti szinten nem finanszíroznának. 

Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogalkotási aktusok néha rendelkeznek a jogi 
aktus végrehajtásához szükséges tevékenységek finanszírozásáról. Ezek a tevékenységek 
vonatkozhatnak olyan önkéntes kísérleti tanulmányokra, amelyek felmérik az új adatgyűjtések 
megvalósíthatóságát az elkészítendő statisztikák bizonyos aspektusainak – például a területi szintű 
részletességnek – a javítása tekintetében, vagy az érintett statisztikákra vonatkozó módszertanok 
kidolgozására. Más esetekben a statisztikák tényleges gyűjtésére és előállítására vonatkoznak, 
például a felhasználók által igényelt eseti tárgyú statisztikák – mint például az egyedi szinten, 
mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai 
statisztikák közös keretének létrehozásáról szóló (EU) 2019/1700 rendeletben és a 
vállalkozásstatisztikáról szóló (EU) 2019/2152 rendeletben. 

33. Az Eurostat akkor finanszíroz statisztikai tevékenységeket, amikor az érintett finanszírozásról 

jogszabály rendelkezik. Valamennyi statisztikai tevékenység esetében, ideértve a kötelező 
tevékenységeket is, az Eurostat finanszírozása olyan projektekhez kapcsolódhat, amelyek innovatív 
megoldásokat, új adatforrásokat, kísérleti és megvalósíthatósági tanulmányokat, lehetséges 
jövőbeli végrehajtás céljára új szakpolitikai témákat vizsgálnak vagy ilyenekkel járnak, kísérleti 
statisztikák előállítását eredményezik, hogy hatékonyabb statisztikai folyamatok vagy innovatív 
módszertan formájában is fejlesztéseket vezessenek be. 

Ami a személyzeti költségeket illeti, az Eurostat az Unió költségvetési rendelete 186. cikke 
(4) bekezdésének e) pontját alkalmazza. 

34. A Bizottság tisztában van a minőségi értékelés jelentőségével. 2018 óta az eGrants 

bevezetésével javulás történt; e rendszer bevezetésének célja az volt, hogy részletes indokolás 
álljon rendelkezésre valamennyi támogatásra. A Bizottság tudomásul veszi a Számvevőszék 
észrevételét, és folytatni fogja a munkát ebben az irányban. 

Az uniós munkaerő-felmérés (LFS) moduljai esetében a támogatásokkal kapcsolatos nemzeti 
jelentések összefoglalói nyilvánosan elérhetők az Eurostat honlapján. 

39. Az összetett módszertani problémák alapos kivizsgálást és a tagállamokkal folytatott 

megbeszéléseket igényelnek. Ha az ilyen megbeszéléseket a módszertani iránymutatás kibocsátása 
előtt részletesen lefolytatják, az az adatminőség és konzisztencia javát szolgálja. 

42. A nem kiadásokhoz kapcsolódó egészségügyi adatok az Eurostat, az OECD és a WHO közös 

adatgyűjteménye, amely a kért metaadatok tekintetében a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) szabványát követi. Az adatok alapjául szolgáló források és módszerek 
elérhetők a metaadat-állományokban. 

A statisztikák eltérnek az alkalmazott módszerek és adatforrások, valamint az időbeli fejlesztésük 
üteme tekintetében. A minőségjelentések benyújtásának rendszeressége ezért statisztikai 
területenként eltér. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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43. Míg a Bizottság elismeri, hogy tovább kell harmonizálni a tagállamoktól származó 

minőségjelentéseket és azok bemutatását, ezek a minőségjelentések a munkaerő-felmérés (LFS) 
és a vállalkozások statisztikái területén az ESR egységes integrált metaadat-rendszer szabványát, 
az egészségügyi kiadások területén pedig az ESR-nek a minőségjelentések struktúrájára vonatkozó 
szabványát követik. 

44. és 45. Ellentétben az olyan területekkel, mint a túlzott hiány esetén követendő eljárás és 

a bruttó nemzeti jövedelem, az ellenőrzés hatókörébe tartozó területeken a statisztikák 
megbízhatóságának biztosításához statisztikailag nem szükségesek a tagállamokban végzett 
helyszíni ellenőrzések. A Bizottság véleménye szerint az érintett területeken az Eurostat mélyreható 
értékeléseket végez az adatok összehasonlíthatóságáról és koherenciájáról, és ezek az értékelések 
megalapozott validálási eljárásokon, minőségjelentéseken, valamint a tagállamok statisztikusaival 
folytatott megbeszéléseken alapulnak. Az egészségügyi statisztikák és a munkaerő-felmérés (LFS) 
esetében szükség szerint végeznek helyszíni látogatásokat, de azok jellegüket tekintve eltérők a 
túlzotthiány-eljárás és a bruttó nemzeti jövedelem esetben végzettektől. 

46. Az Eurostat proaktívan és gyorsan nyomon követi az adattovábbítási határidőkkel, az adatok 

teljességével, a módszertannal és a nemzeti statisztikai hatóságok által szolgáltatott statisztikai 
adatok adatminőségével kapcsolatos problémákat. A szükséges intézkedéseket meghozza, a 
megfelelő szinten, hogy közvetlenül az Eurostat és a nemzeti statisztikai hivatal között oldja meg 
az esetlegesen még fennálló problémákat. Amennyiben ezek a szolgáltatási szintű megfelelés-
ellenőrzési intézkedések eredménytelenek, az Eurostat mérlegeli, hogy szükség van-e hivatalos 
bizottsági szintű fellépés kezdeményezésére. 

48. Az Eurostat azon fog dolgozni, hogy tovább javítsa minőségértékeléseinek dokumentálását. 

 

 

 

 

1. háttérmagyarázat – Példák a pontossággal kapcsolatos 
gyengeségekre 

Idővel valamennyi ország kezelte a munkaerő-felméréssel (LFS) kapcsolatos megnövekedett 

egység szintű nemválaszolást azáltal, hogy áttért a több módú (online, telefonos, fizikai) 

adatgyűjtésre, vagy statisztikai technikákat alkalmazott a hiányzó értékek helyettesítésére. Az 

Eurostat célzott támogatások révén támogatta a tagállamokat annak feltárásában, hogy miként 

lehetne korlátozni a nemválaszolást, valamint képzéseket és műhelytalálkozókat tart a bevált 

gyakorlatok cseréjének megkönnyítése érdekében. 

Ami a pontossági követelményeknek való megfelelést illeti, amelyre vonatkozóan az országokat 

standard hibák közlésére kérik fel, az Eurostat önmagában nem tudja kiszámítani a standard 

hibákat, mivel az Eurostat nem fér hozzá a más nemzeti adatforrásokból származó kalibráláshoz 

szükséges valamennyi információhoz. 
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A munkaerő-felméréstől (LFS-től) eltérően a vállalkozások szerkezeti statisztikái nem mintavételes 

felmérés, ezért nincs szükség a konfidencia-intervallumok kiszámítására. Az Eurostat 

szisztematikusan elemezte a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló (295/2008/EK) 

rendeletnek való megfelelés szintjét a „vállalkozás” mint a statisztikai egységekről szóló 

(696/93/EK) rendeletben meghatározott statisztikai egység helyes alkalmazása tekintetében, és 

2015-ben valamennyi nem megfelelő tagállamot felkért arra, hogy készítsen cselekvési tervet a 

teljes megfelelés elérésére. A tagállamok fokozatosan hajtják végre cselekvési terveiket, de ez egy 

összetett téma, amely időt és erőforrásokat igényel részükről. A nyomon követést a vállalkozások 

statisztikáiért felelős igazgatók csoportja keretében végzett helyzetértékelés révén biztosítja az 

Eurostat. Az Eurostat egyetért azzal, hogy a „vállalkozás” statisztikai egység teljes körű 

megvalósítása sok esetben megtöri az idősorokat, ez azonban elkerülhetetlen. Nem szükséges 

újraszámítani az összesített mutatók idősorait, ha az idősor törése nem jár jelentős változásokkal a 

számok nagyságrendjében. 

Bár az Eurostat elismeri az új digitális technológiák alkalmazásának fontosságát a statisztikák 

előállítása költségeinek csökkentése érdekében, valamint az emberi hiba kockázata 

minimalizálásának fontosságát, a különböző (papíralapú vagy elektronikus) adatgyűjtési rendszerek 

nem jelentenek egyet a nem megfelelő minőséggel. 

Az egyes nyilvántartások minőségirányítása nemzeti hatáskörbe tartozik, és a tagállamokat illeti a 

helyes kódolásról és a kódolók képzéséről való gondoskodás elsődleges felelőssége. 

Olaszország esetében a nemzeti metaadatok a minőségirányításra, a kódolásra és az ellenőrzés 

eredményére vonatkozó információkat tartalmaznak. 

Finnország a nemzeti metaadat-állományban nem jelzett minőségi problémákat az Eurostatnak, és 

Ciprus sem. 

50. Lásd a 2. háttérmagyarázatra adott konkrét válaszokat. 

 

 

 

 

 

 

2. háttérmagyarázat – Példák az adatok 
összehasonlíthatóságát befolyásoló hiányosságokra 

Ami a vállalkozások szerkezeti statisztikáit illeti, a „vállalkozás” statisztikai egység teljes körű 

megvalósítása sok esetben megtörheti az idősorokat. Ez azonban elkerülhetetlen a fogalmi 

különbségek miatt. Nem szükséges újraszámítani az összesített mutatók idősorait, ha az idősor 

törése nem jár jelentős változásokkal a számok nagyságrendjében. 
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Ami az egészségügyi kiadások statisztikáit illeti, az Eurostat 2019 óta együttműködik a tagállamok 

szakértőivel a nemzeti számlák és az egészségügyi számlák rendszere (SHA) közötti kapcsolatok és 

különbségek terén az ESR egészségügyi kiadásokkal foglalkozó munkacsoportjának (TF HCE) 

keretében. Az egészségügyi számlák rendszere keretében a nem piaci szolgáltatók kiadásainak 

értékelése ennek részét képezi. 

51. Minden országnak kódokkal kell jelölnie a halálokokat a WHO Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása (BNO) rendszere szerint (az 1338/2008/EK rendeletnek megfelelően). 

Az országoknak jelenteniük kell automatizált kódolási rendszereik valamennyi frissítését, valamint 
metaadataikban tájékoztatást kell nyújtaniuk a halálozás alapokának kiválasztásáról és 
megváltoztatásáról. Az Eurostat tisztában van azzal, hogy az országok között jelentős különbségek 
vannak a tüdőgyulladás és a demencia mint halálok tekintetében, ezért a témákat jelenleg 
tárgyalja a halálokokkal foglalkozó technikai csoport. 

55. A tagállamok késedelmes adatszolgáltatása nem jelenti automatikusan azt, hogy ezek az 

adatok elavultak, és a folyamat nem hatékony. Az adatok felhasználhatóságának értékeléséhez a 
kulcsfontosságú tényező a késedelem időtartama. Ha a késedelem rövid, az adatokat továbbra is 
közzé lehet tenni a felhasználói igények kielégítése érdekében. 

3. háttérmagyarázat – Példák a késedelmes 
adatszolgáltatásra 

Egészségügyi kiadások 

2020-ban a pontosság romlása a Covid19-válságnak volt betudható. Négy ország tájékoztatta az 

Eurostatot a nemzeti Covid19-statisztikákkal kapcsolatos munkájuk miatti esetleges késedelmekről. 

Az Eurostat lerövidítette a belső validálási határidőket annak biztosítása érdekében, hogy az 

adatokat időben közzétegyék. 

56. A halálokok tekintetében az adatgyűjtés mikroadatokon, azaz egyéni haláleseteken alapul. Az 

egyéni halálesetek becslésére vonatkozóan nincs elfogadott módszertan. Az ilyen becslés azzal a 
kockázattal jár, hogy elmulasztja a tendenciákban bekövetkező jelentős változások 
figyelembevételét, ezáltal pedig járványügyi szempontból téves értelmezésekhez vezethet. Ezért a 
2018-as évre vonatkozóan Franciaország esetében és összesítetten az EU tekintetében a 
halálokokra vonatkozóan ilyen becslések nem készültek. 

57. Bár a Bizottság elismeri a Számvevőszék által vizsgált két jelentés részletességi szintje 

közötti különbségeket, figyelembe kell venni, hogy a jelentések mindkét esetben az uniós jogalkotók 
által megkövetelt tartalmat és struktúrát tükrözik. Ezenkívül a Bizottság által az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett jelentéseket 15 oldalas terjedelemre kell korlátozni, ami 
viszont korlátozza a benyújtandó adatok részletességi szintjét. Az Eurostat a minőségre vonatkozó 
részletes adatokat a honlapján teszi közzé, a Parlament és a Tanács által támasztott jelentéstételi 
követelményektől függetlenül. 



 

10 

4. háttérmagyarázat – Hiányosságok a Parlamentnek és a 
Tanácsnak benyújtott minőségjelentésekben 

A munkaerő-felmérés végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott 

jelentéssel kapcsolatos válaszokat illetően, amely jelentést az 577/98/EK tanácsi rendelet 7. cikke 

alapján kell benyújtani, amely előírja, hogy: 

„A Bizottság a 2000. évtől kezdődően háromévente a Parlament és a Tanács elé terjeszti az e 

rendelet végrehajtásáról szóló jelentését. Ez a jelentés elsősorban az eredmények javítása vagy a 

felmérési eljárás megkönnyítése céljából a tagállamok által alkalmazni kívánt statisztikai 

módszerek minőségét értékeli.” 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott 

jelentéssel kapcsolatos válaszokat illetően, amely jelentést a 295/2008/EK tanácsi rendelet 

13. cikkének (1) bekezdése alapján kell benyújtani, amely előírja, hogy: 

„A Bizottság 2011. április 29-ig és azután háromévente jelentést terjeszt az Európai Parlament és a 

Tanács elé e rendelet szerint összeállított statisztikákról, különösen azok minőségéről és a 

vállalkozások számára jelentett terhéről.” 

58. A jelentések a rendeletek rendelkezéseinek megfelelően készülnek, figyelembe véve, hogy 

egy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló jelentéstől milyen szintű részletesség várható 
el. 

Az Eurostat honlapján elérhetők kiegészítő információk. Emellett az Eurostat rendszeresen ad 
tájékoztatást és válaszol az Európai Parlamenttől és a Tanácstól érkező megkeresésekre, például a 
Parlament kérdései, a Parlamenttel való kapcsolattartás, a Tanács rendszeres ülései, a Tanácsnak 
címzett éves statisztikai csomag stb. révén. 

61. Az Eurostat a munkaerő-felmérés adatait több ország zömében terjeszti annak érdekében, 

hogy eleget tegyen a felhasználók azon igényének, hogy a nemzeti adatok a lehető leghamarabb 
rendelkezésre álljanak, még akkor is, ha az uniós aggregált adatok még nem állnak rendelkezésre. 
Mindig van időeltolódás az adatok benyújtása és közzététele között. Ez annak tudható be, hogy az 
Eurostat mikroadatokat kap, validálja az adatokat, a tagállamok esetleg újra elküldik a javított 
adatkészleteket, az Eurostat kiszámítja a mutatókat, és kéri a tagállamokat, hogy a közzététel előtt 
erősítsék meg az aggregált fő eredményeket. 

Ami az egészségügyi kiadásokra vonatkozó adatokat illeti, a közzétételre ugyanabban az évben 
kerül sor, mint amely az adatok benyújtásának éve. 2020-ban a tagállami adattovábbítás 
egészségügyi válsággal kapcsolatos késedelmei miatt az Eurostat felgyorsította validálási 
ellenőrzéseit, hogy ne keletkezzen rés az adatok közzétételében. 

62. Az Eurostat adatközlési naptárai teljesek, és a részletességüket illetően összhangban vannak 

az OECD és a nemzeti statisztikai hivatalok gyakorlataival. A nemzetközi gyakorlatokkal 
összhangban a bontásokra, az alkalmazott osztályozásra és módszerekre, köztük a 
felülvizsgálatokra vonatkozó részletek a metaadatokban vagy a statisztikai termékeken belül 
találhatók. Az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) 2021. évi jelentésében azt is 
jelezte, hogy az Eurostat egyik erőssége a gyakorlati kódexnek való megfelelés tekintetében az, 
hogy „a felhasználók számára különböző időszakokra és statisztikai termékekre kiterjedő részletes 
közzétételi naptár érhető el”. 
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63. Az Eurostat meg fogja vizsgálni a felülvizsgálati politikák tárgyát, és ki fogja vizsgálni, hogy a 

meglévő iránymutatások kiterjeszthetők-e más statisztikai területekre vagy adatkészletekre. 

65. Az Eurostat intézkedéseket hajtott végre az ESGAB 2015/5. és 2015/7. számú ajánlásaira 

válaszul. A 2021/4. számú ajánlás megállapítja, hogy az Eurostat kritikusan értékelje, hogy a 
statisztikáknak az előzetes közzétételével kapcsolatos jelenlegi gyakorlat összhangban van-e az 
Eurostatnak az ESR zászlóvivőjeként betöltött szerepével. 

66. A 6. alapelv határozza meg azokat a feltételeket, amelyek az előzetes közzététel 

megvalósítására vonatkoznak. Nevezetesen annak korlátozottnak, indokoltnak, ellenőrzöttnek és 
nyilvánosnak kell lennie. Az Eurostat úgy véli, hogy az általa biztosított, adatközlés előtti hozzáférés 
a gyakorlati kódex 6. alapelvével összhangban korlátozott, indokolt, ellenőrzött és nyilvános. Az 
Eurostat bizonyos kulcsfontosságú adatokhoz adatközlés előtti hozzáférést biztosít a Gentiloni 
kabinet kommunikációs tanácsadója és az Eurostattal való együttműködésért felelős kabinettagja, 
a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatósága és az Európai Központi Bank részére, valamint néhány olyan akkreditált 
hírügynökség számára, amelyek elektronikus úton előzetesen – hírzárlattal – megkapják a 
sajtóközleményeket. 

67. Az Eurostat úgy véli, hogy az általa biztosított, adatközlés előtti hozzáférés a gyakorlati 

kódexnek megfelelően korlátozott, indokolt, ellenőrzött és nyilvános. Az Eurostat enyhíteni fogja az 
említett kockázatokat azáltal, hogy szigorúan nyomon követi az előzetes közzététellel kapcsolatos 
gyakorlatait. 

5. háttérmagyarázat – Az előzetes adatközlés tőkepiacokra 
gyakorolt lehetséges hatásainak vizsgálata 

Lásd a 67. bekezdésre adott választ. 

69. Az adatközlés előtti hozzáférés a tagállamok nagy többségében bevett gyakorlat. 

Az európai statisztika gyakorlati kódexének 6.7. ismérve határozza meg az adatközlés előtti 
hozzáférésre vonatkozó szabályokat, így keretet nyújt azokhoz a harmonizált gyakorlatokhoz, 
amelyeket az ESR-ben a statisztikai hatóságoknak függetlenül kell alkalmazniuk. 

73. Az ESGAB 2014. évi szakértői értékelésében szereplő, a felsővezetői állomány kinevezésére 

és felmentésére vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos 1–4. ajánlást illetően az Eurostat eltérő 
nézeteket fogalmazott meg, amelyeket közölt az európai statisztikairányítási tanácsadó testülettel 
(ESGAB). Az Eurostat nevezetesen úgy vélte, hogy az EU személyzeti szabályzata az Eurostatról 
szóló bizottsági határozattal együtt, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők, megfelel a gyakorlati 
kódex követelményeinek. 

További részletek a 74. bekezdésre adott válaszban találhatók. 

Az adatközlés előtti hozzáférés tekintetében az Eurostat megvizsgálta az ügyet, és intézkedéseket 
hozott annak további korlátozására, valamint a gyakorlati kódex 6. alapelvével összhangban 
ellenőrizte és nyilvánossá tette azt (lásd a 66–69. bekezdésre adott választ). 
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Mindazonáltal az Eurostat az ESGAB 2021/4. számú ajánlásra válaszul továbbra is kritikusan 
értékelni fogja jelenlegi gyakorlatát. 

74 A 2021. évi jelentésre adott válaszában az Eurostat megerősíti korábbi álláspontját és 

észrevételeit az Eurostat felső vezetésének felvételével és felmentésével kapcsolatban. 

A Bizottság javaslatára 2015-ben módosították a 223/2009/EK rendeletet avégett, hogy 
belefoglaljanak egy olyan kifejezett rendelkezést, amely biztosítja, hogy az Eurostat 
főigazgatójának kinevezésére vonatkozó eljárás átlátható legyen és szakmai kritériumokon 
alapuljon. A gyakorlatban a Bizottság nyílt versenyvizsgák alapján vette fel a jelenlegi főigazgatót, 
főigazgató-helyettest és igazgatókat. Ezenkívül a 2016. évi pályázati felhívás kifejezetten leírta az 
Eurostat főigazgatójának szerepét, egyértelművé téve, hogy az álláshelyre pályázóknak igazolniuk 
kell, hogy rendelkeznek az álláshely feladatainak ellátásához szükséges statisztikai 
kompetenciákkal. Az Eurostatról szóló bizottsági határozat 7. és 8. cikke olyan módon írja le az 
Eurostat főigazgatójának szerepét és feladatait, amely biztosítja, hogy a főigazgató megfelelő 
szakmai kompetenciákkal rendelkezzen. 

75. Lásd a 73. bekezdésre adott választ. 

76. A szakértői értékelés javítását célzó intézkedések nyomon követése nem csak a bizalmon 

alapult. Az Eurostat felügyeletet gyakorolt a végrehajtásuk ellenőrzése során, és rendszeresen 
jelentést tett az ESR-bizottságnak. A keresztellenőrzést ezért e bizottság szintjén is biztosították. 

77. A 77. bekezdésben említett 155 javító intézkedés közül 8 az Egyesült Királyságra vonatkozik, 

amelynek esetében nincs szükség nyomon követésre, mivel az Egyesült Királyság kilépett az EU-
ból. 29 olyan intézkedés is van, amelyet már beépítettek az érintett nemzeti statisztikai hivatalok 
(NSH) tevékenységeibe, mint például a tervezés, a jelentéstétel, a minőség-felülvizsgálatok, ezért 
ezeket végrehajtottnak kell tekinteni. Ennek eredményeként 118 olyan intézkedés marad, amely 
még nincs végrehajtva, és ezek a 910 javító intézkedésnek a 13 %-át teszik ki. Az Eurostat 
továbbra is figyelemmel kíséri ezen intézkedések végrehajtását. 

79. Nem szokatlan, hogy a statisztikai jogszabályok módosítása hosszú időt vesz igénybe, mivel 

csak az előkészítési szakasz tartozik az NSH közvetlen hatáskörébe, a konzultációk és a kormány, 
majd a parlament általi elfogadás nem tartozik az NSH közvetlen hatáskörébe, és hosszabb időt 
vehet igénybe. 

Annak orvoslása érdekében, hogy a főbb érdekelt felek magas rangú képviselőit nem vonták be 
elég korán a szakértői értékelési folyamatba, kommunikációs kampányt dolgoztak ki az ESR 
szakértői értékelésének harmadik fordulójára, és javasolták különösen a felügyelő 
minisztérium/felelős kormányzati szerv bevonását, hogy tájékozódhassanak a folyamatról, és 
tisztában legyenek a statisztikai jogszabályok felülvizsgálatára vonatkozó ajánlások okaival. 

85. A megalapozott szakértői értékelések előkészítése és lefolytatása időbe telik. Ehhez le kell 

vonni a korábbi fordulók tanulságait, szükség esetén felül kell vizsgálni a gyakorlati kódexet, ki kell 
dolgozni az ESR-bizottság által elfogadandó módszertant és igazoló dokumentumokat, valamint el 
kell végezni a szakértői értékeléseket. 

A szakértői értékelések két fordulója között megfigyelt időbeli eltolódás nem tekinthető jelentős 
problémának. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Covid19 hatásai a harmadik forduló végrehajtási 
időszakát 2020–2022-ről 2021–2023-ra tolták el. Ami Szlovákiát illeti, figyelembe kell venni, hogy 
a 2013-as szakértői értékelése kísérleti felülvizsgálat volt, amelynek célja a szakértői értékelés 
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módszertanának tesztelése volt, és ezért került sor rá a második forduló keretében lefolytatott 
többi szakértői értékelések előtt. 

86. Az egyéb nemzeti hatóságok kiválasztása tekintetében négy ajánlott konkrét kritérium létezik. 

A tagállamoknak ezek közül legalább kettőt kellett kiválasztaniuk. 

Azokat az országokat, amelyek esetében a szakértői értékelést 2021-ben végezték el, felkérték, 
hogy tájékoztassák az Eurostatot a szakértői értékelésekben részt vevő kiválasztott egyéb nemzeti 
hatóságokról és indokolják, hogy miért rájuk esett a választás. Ezeket az információkat 
megosztották az ESR-bizottsággal, lehetővé téve ezáltal az egyéb nemzeti hatóságok valamennyi 
szakértő általi átlátható és kritikai értékelését. Például az ESR-bizottság 2021. májusi ülésén 
bemutatott, a szakértői értékelésekről szóló eredményjelentés információkat tartalmazott a 2021-
es szakértői felülvizsgálatban érintett országok esetében az egyéb nemzeti hatóságok 
kiválasztásának eljárásáról és eredményeiről (2.4. pont). Az európai statisztikairányítási tanácsadó 
testület (ESGAB) elnöke az ESR-bizottság minden ülésén részt vesz, és megkapja az összes 
dokumentumot, ideértve a szakértői értékelések eredményjelentéseit is, amelyek lehetőséget 
biztosítanak véleménynyilvánításra a szakértői értékelésekhez kapcsolódó bármely kérdésben. 

87. Az ESR-bizottság jóváhagyta az egyéb nemzeti hatóságok számára vonatkozó legalább 

három és legfeljebb hat hatóságban meghatározott küszöbértékeket. Az ESR-bizottság által 
elfogadott kritériumok alapján a szakértői értékelések keretében egyetlen kulcsfontosságú egyéb 
nemzeti hatóság sem került kizárásra. A kiválasztott számú egyéb nemzeti hatóság felülvizsgálata 
lehetővé teszi az egész rendszerre vonatkozó következtetés levonását. 

88. Az európai statisztikairányítási tanácsadó testület létrehozásáról szóló 235/2008/EK 

határozattal összhangban az európai statisztikairányítási tanácsadó testület feladata az Európai 
Statisztikai Rendszernek – az európai statisztikára vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtása 
szempontjából való – független áttekintése. 

Ezért az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) a gyakorlati kódex 
végrehajtásához kapcsolódó egyértelmű megbízatással rendelkezik. Értékes hozzájárulást nyújt az 
ESR-tagok függetlenségének, integritásának és elszámoltathatóságának biztosítását célzó 
tevékenységekhez. Jogi keretét ehhez a szerephez igazították. 

89. A szakértői értékelések önszabályozó mechanizmusok, módszertanukat pedig az ESR-

bizottság dolgozza ki és hagyja jóvá. Ebben az eljárásban a Bizottság úgy véli, hogy az uniós 
perspektívát teljes mértékben figyelembe vették. 

Az ESGAB kezdettől fogva be lett vonva a szakértői értékelések módszertanának kialakításába. 
Részt vett a kijelölt ESR-munkacsoportban és az ESR-bizottság ülésein. Az Eurostat rendszeresen 
tájékoztatta az ESGAB-ot a szakértői értékelések előrehaladásáról. Az ESGAB ajánlásait nagyra 
értékelték és gondosan mérlegelték. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK (90–
103. bekezdés) 

90. Az Eurostat 2020. évi felhasználói elégedettségi felmérésének legutóbb közzétett eredményei 

alapján a felhasználók többsége nagyon jónak vagy jónak minősítette az Eurostat-adatok 
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minőségét (a felhasználók 26 %-a nagyon jónak, további 46 %-a pedig jónak minősítette). Ezt a 
2022. évi új felhasználói elégedettségi felmérés eredményei is megerősítik, amely szerint a 
felhasználók 30 %-a nagyon jónak, 41 %-a pedig jónak minősítette azt.  

91. 2018 óta jobb mutatókon alapuló, megalapozottabb nyomonkövetési rendszer került 

bevezetésre. A Bizottság véleménye szerint az új mutatók lehetővé teszik az európai statisztikák 
relevanciájának, időszerűségének és időbeli összehasonlíthatóságának objektív módon, digitális 
technológiák alkalmazásával történő mérését. A program végrehajtásáról két időközi értékelés és 
egy végső értékelés készült, amelyek azt értékelték, hogy a célkitűzései teljesültek-e, és ezek közzé 
lettek téve az Eurostat honlapján. 

92. A felhasználókat, a válaszadókat és az uniós statisztika egyéb érdekelt feleit (beleértve a 

tudományos közösséget, a szociális partnereket és a civil társadalmat) az a 12 tag képviseli, akiket 
a Bizottság nevez ki. 

Az európai statisztikai tanácsadó bizottság (ESAC) elődjének (azaz a gazdasági és szociális 
statisztikai információkkal foglalkozó európai tanácsadó bizottságnak, CEIES) az összetétele 
szélesebb körű volt. A CEIES a későbbi észszerűsítés eredményeként az európai statisztikai 
tanácsadó bizottság (ESAC) formájában működött tovább, hogy célzottabban és hatékonyabban 
közvetítse a különböző felhasználók nézeteit. 

Az Eurostat a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló (2003/361/EK) bizottsági 
ajánlás szerint alkalmazza a kis- és középvállalkozások (kkv-k) fogalommeghatározását, amely 
ajánlás elismeri, hogy statisztikai célból az egyetlen szükséges kritérium a foglalkoztatottak száma. 
Az Eurostat felül fogja vizsgálni a jelenlegi fogalommeghatározást, és mérlegelni fogja a pénzügyi 
kritériumok hozzáadását. 

1. ajánlás – A felhasználói igények jobb kielégítése 

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást. 

A Bizottság az európai statisztikai tanácsadó bizottsággal (ESAC) együttműködve megvizsgálja az 
ESAC tevékenységeit és munkamódszereit az inkluzivitás megerősítése céljából. A Bizottság 
azonban úgy véli, hogy az ESAC tagjainak jelenlegi kiválasztási eljárása megfelelő. 

93. A Bizottság egyetért azzal, hogy az európai statisztikai programon keresztül elegendő forrást 

kell biztosítani az Eurostat és a nemzeti statisztikai hatóságok számára, kiemelt figyelmet fordítva 
az innovatív projektekre. 

Az Eurostat akkor finanszíroz statisztikai tevékenységeket, amikor az érintett finanszírozásról 
jogszabály rendelkezik. Valamennyi statisztikai tevékenység esetében, ideértve a kötelező 
tevékenységeket is, az Eurostat finanszírozása kapcsolódhat új módszerekhez, új adatforrásokhoz 
vagy új szakpolitikai témákhoz. 

A Bizottság tisztában van a minőségi értékelés jelentőségével. 2018 óta az eGrants bevezetésével 
javulás történt; e rendszer bevezetésének célja az volt, hogy részletes indokolás álljon 
rendelkezésre valamennyi támogatásra. A Bizottság tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, 
és folytatni fogja a munkát ebben az irányban. 

A munkaerő-felmérés (LFS) moduljai esetében a támogatásokkal kapcsolatos nemzeti jelentések 
összefoglalói nyilvánosan elérhetők az Eurostat honlapján. 
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2. ajánlás – Az európai statisztikai program pénzügyi 

függetlenségének fokozására és az innovatív projektek 

előtérbe helyezésére való törekvés 

A Bizottság elfogadja a 2. ajánlás a) és b) pontját. 

A Bizottság a jelenlegi európai statisztikai program 2024-es félidős felülvizsgálata keretében 
értékelni fogja annak megvalósíthatóságát, hogy a következő európai statisztikai program kevésbé 
függjön a különféle finanszírozási forrásoktól. 

A Bizottság egyetért azzal, hogy az európai statisztikai programon keresztül elegendő forrást kell 
biztosítani az Eurostat és a nemzeti statisztikai hatóságok számára, kiemelt figyelmet fordítva az 
innovatív projektekre. Ennek lehetővé kell tennie az ESR számára, hogy kifejlessze és kiaknázza az 
új adatforrásokban és digitális technológiákban rejlő valamennyi lehetőséget, különösen annak 
érdekében, hogy jobban megfeleljen a digitális transzformációval, a zöld átállással és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos, gyorsan változó adatkövetelményeknek, és biztosítsa az e 
tekintetben várt uniós hozzáadott értéket. 

94. Az összetett módszertani problémák alapos kivizsgálást és a tagállamokkal folytatott 

megbeszéléseket igényelnek. Ha az ilyen megbeszéléseket a módszertani iránymutatás kibocsátása 
előtt részletesen lefolytatják, az az adatminőség és konzisztencia javát szolgálja. 

Az Eurostat további megbeszéléseket folytat a tagállamokkal a támogatás terén lehetséges 
javításokról, és megvizsgálja, hogy e tekintetben hasznosak lennének-e a belső feljegyzések. 

95. Míg a Bizottság elismeri, hogy tovább kell harmonizálni a tagállamoktól származó 

minőségjelentéseket és azok bemutatását, ezek a minőségjelentések a munkaerő-felmérés (LFS) 
és a vállalkozások statisztikái területén az ESR egységes integrált metaadat-rendszer szabványát, 
az egészségügyi kiadások területén pedig az ESR-nek a minőségjelentések struktúrájára vonatkozó 
szabványát követik. 

96. Ellentétben a túlzott hiány esetén követendő eljárás és a bruttó nemzeti jövedelem 

területével, az ellenőrzés hatókörébe tartozó területeken a statisztikák megbízhatóságának 
biztosításához statisztikailag nem szükségesek a tagállamokban végzett helyszíni ellenőrzések. 

A Bizottság véleménye szerint az érintett területeken az Eurostat minőségértékelései megalapozott 
validálási eljárásokon, minőségjelentéseken, valamint a tagállamok statisztikusaival folytatott 
megbeszéléseken alapulnak. Az Eurostat azon fog dolgozni, hogy tovább javítsa e 
minőségértékelések dokumentálását. 

97. Amennyiben egy ország nem nyújtja be időben az adatokat, az Eurostat becsléseket használt 

az uniós aggregátumok beszerzésére és az adatok időben történő közzétételének biztosítására. 

A halálokok tekintetében az adatgyűjtés mikroadatokon, azaz egyéni haláleseteken alapul. Az 
egyéni halálesetek becslésére vonatkozóan nincs elfogadott módszertan. Az ilyen becslés azzal a 
kockázattal jár, hogy elmulasztja a tendenciákban bekövetkező jelentős változások 
figyelembevételét, ezáltal pedig járványügyi szempontból téves értelmezésekhez vezethet. Ezért a 
2018-as évre vonatkozóan Franciaország esetében és összesítetten az EU tekintetében a 
halálokokra vonatkozóan ilyen becslések nem készültek. 
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98. A jelentések a rendeletek rendelkezéseinek megfelelően készülnek, figyelembe véve, hogy 

egy a Parlamentnek és a Tanácsnak szóló jelentéstől milyen szintű részletesség várható el. 

Az Eurostat honlapján elérhetők kiegészítő információk. Emellett az Eurostat rendszeresen ad 
tájékoztatást és válaszol az Európai Parlamenttől és a Tanácstól érkező megkeresésekre, például a 
Parlament kérdései, a Parlamenttel való kapcsolattartás, a Tanács rendszeres ülései, a Tanácsnak 
címzett éves statisztikai csomag stb. révén. A Bizottság megvizsgálja a jövőbeli jelentések szükség 
szerinti javításának lehetőségét. 

3. ajánlás – A tagállamok minőségjelentéseinek és az európai 

statisztikák minőségértékelésének javítása 

A Bizottság elfogadja a 3. ajánlás a) pontját. 

A Bizottság részben elfogadja a 3. ajánlás b) pontját. A Bizottság azon fog dolgozni, hogy tovább 
javítsa minőségértékeléseinek dokumentálását. A minőségértékelések tekintetében a Bizottság úgy 
véli, hogy az ellenőrzés hatókörébe tartozó területeken alapos minőségértékeléseket végez 
megbízható validálási eljárások, minőségjelentések és a tagállamok statisztikusaival folytatott 
megbeszélések alapján. 

99. Az Eurostat adatközlési naptárai teljesek, és a részletességüket illetően összhangban vannak 

az OECD és a nemzeti statisztikai hivatalok gyakorlataival. 

A nemzetközi gyakorlatokkal összhangban a bontásokra, az alkalmazott osztályozásra és 
módszerekre, köztük a felülvizsgálatokra vonatkozó részletek a metaadatokban vagy a statisztikai 
termékeken belül találhatók. 

Az Eurostat a munkaerő-felmérés adatait több ország zömében terjeszti annak érdekében, hogy 
eleget tegyen a felhasználók azon igényének, hogy a nemzeti adatok a lehető leghamarabb 
rendelkezésre álljanak, még akkor is, ha az uniós aggregált adatok még nem állnak rendelkezésre. 

100. Lásd a 66. bekezdésre adott választ. 

4. ajánlás – A statisztikák előzetes közzétételével 

kapcsolatos jelenlegi gyakorlat felülvizsgálata 

A Bizottság nem fogadja el a 4. ajánlás a) pontját, mivel az Eurostat adatközlés előtti hozzáférésre 
vonatkozó gyakorlata összhangban van a gyakorlati kódexszel, és továbbra is folytatódni fog. 

A Bizottság elfogadja a 4. ajánlás b) pontját, és ennek megfelelően újra fogja értékelni jelenlegi 
gyakorlatainak módozatait. 

101. A Számvevőszék észrevételei az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) 

ajánlásaira hivatkoznak. 

Az ESGAB 2014. évi szakértői értékelésében szereplő, a felsővezetői állomány kinevezésére és 
felmentésére vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos 1–4. ajánlást illetően az Eurostat eltérő 
nézeteket fogalmazott meg, amelyeket közölt az ESGAB-bal. 
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Ami az adatközlés előtti hozzáférést illeti, az Eurostat jelenlegi gyakorlata összhangban van a 
gyakorlati kódexszel. 

Lásd a Bizottság 73. bekezdésre adott részletes válaszát. 

102. A szakértői értékelés javítását célzó intézkedések nyomon követése nem csak a bizalmon 

alapult. Az Eurostat felügyeletet gyakorolt a végrehajtásuk ellenőrzése során, és rendszeresen 
jelentést tett az ESR-bizottságnak. A keresztellenőrzést ezért e bizottság szintjén is biztosították. 

A nyomon követés utolsó fordulója esetében az Eurostat ellenőrizte a nemzeti statisztikai hivatalok 
által bejelentett előrehaladást, például annak ellenőrzésével, hogy az információk elérhetők voltak-
e a honlapon, készültek-e dokumentumok stb. Az Eurostat szükség esetén levelet küldött a további 
információkat kérő tagállamoknak. 

Annak orvoslása érdekében, hogy a főbb érdekelt felek magas rangú képviselőit nem vonták be 
elég korán a szakértői értékelési folyamatba, kommunikációs kampányt dolgoztak ki az ESR 
szakértői értékelésének harmadik fordulójára, és javasolták különösen a felügyelő 
minisztérium/felelős kormányzati szerv bevonását. 

103. A megalapozott szakértői értékelések előkészítése és lefolytatása időbe telik. Ehhez le kell 
vonni a korábbi fordulók tanulságait, szükség esetén felül kell vizsgálni a gyakorlati kódexet, ki kell 
dolgozni az ESR-bizottság által elfogadandó módszertant és igazoló dokumentumokat, valamint el 
kell végezni a szakértői értékeléseket. 

A szakértői értékelések két fordulója között megfigyelt időbeli eltolódás nem tekinthető jelentős 
problémának. Azt is meg kell jegyezni, hogy a Covid19 hatásai a harmadik forduló végrehajtási 
időszakát 2020–2022-ről 2021–2023-ra tolták el. 

5. ajánlás – Annak felmérése, hogy megvalósítható-e az 

európai statisztikairányítási tanácsadó testület 

megbízatásának megerősítése 

A Bizottság nem fogadja el ezt az ajánlást. 

Az európai statisztikairányítási tanácsadó testület létrehozásáról szóló 235/2008/EK határozattal 
összhangban az európai statisztikairányítási tanácsadó testület feladata az Európai Statisztikai 
Rendszernek – az európai statisztikára vonatkozó magatartási szabályzat végrehajtása 
szempontjából való – független áttekintése. A szakértői értékelések annak értékelésére szolgálnak, 
hogy az Eurostat és az ESR átlátható módszertan alapján betartja-e a gyakorlati kódexet. Az 
Eurostat úgy véli, hogy az európai statisztikairányítási tanácsadó testület (ESGAB) széles körű 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy intézkedéseket hozzon és véleményt nyilvánítson a szakértői 
értékelésekről. 
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