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SANTRAUKA (I–X dalys) 

Komisijos atsakymai 

I. Europos statistika plėtojama, rengiama ir skleidžiama laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 338 straipsnyje įtvirtintų ir Reglamente (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos toliau 
išplėtotų principų, taip pat Europos statistikos praktikos kodekso. Siekdamas teikti patikimą ir 
palyginamą statistinę informaciją, Eurostatas remia įrodymais grindžiamą Sąjungos politiką ir 
Komisijos politinių prioritetų įgyvendinimą bei teikia informaciją visiems vartotojams, įskaitant 
įmones ir plačiąją visuomenę. 

Sąjungos statistikos prioritetai yra apibrėžti Komisijos siūlomose ir Europos Parlamento bei Tarybos 
priimamose daugiametėse statistikos programose. Eurostatas statistikos programų biudžetą vykdo 
naudodamasis dotacijomis ir viešųjų pirkimų sutartimis. 

Eurostatas, bendradarbiaudamas su valstybių narių nacionalinėmis statistikos institucijomis ir 
kitomis nacionalinėmis institucijomis, paskirtomis rengti oficialią statistiką įgyvendinant Europos 
statistikos sistemą (ESS), ir remdamasis bendrais statistikos standartais, metodais, procedūromis, 
praktika ir priemonėmis, rengia poreikius atitinkančią Europos statistiką. Europos statistikos 
sistemos komitetas (ESSK) Europos statistikos sistemai teikia profesines gaires; jam pirmininkauja 
Eurostatas ir jį sudaro nacionalinių statistikos institucijų narių atstovai. ESS nariams glaudžiai 
bendradarbiaujant siekiama parengti statistinę metodiką, kad būtų galima suderinti duomenis ir 
rengti palyginamus valstybių narių duomenis, kurie skelbiami Eurostato interneto svetainėje pagal 
viešai prieinamus skelbimo tvarkaraščius. 

IV. Remiantis Eurostato vartotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatais, dauguma vartotojų Eurostato 

duomenų kokybę vertina labai gerai arba gerai (per paskutinę 2020 m. atliktą apklausą 26 % 
vartotojų kokybę įvertino labai gerai, o kiti 46 % vartotojų – gerai). Tai patvirtina naujos 2022 m. 
vartotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai: 30 % vartotojų teigė, kad duomenų kokybė yra labai 
gera, o 41 % vartotojų nurodė, kad kokybė gera. 

V. Nuo 2018 m. įdiegta patikimesnė stebėsenos sistema, grindžiama geresniais rodikliais. 

Komisijos nuomone, naudojant naujuosius rodiklius ir pasitelkiant skaitmenines technologijas bus 
galima objektyviai vertinti Europos statistinių duomenų aktualumą, savalaikiškumą ir 
palyginamumą įvairiu laiku. Buvo atlikti du tarpiniai ir galutinis programos įgyvendinimo vertinimai, 
apimantys visą programos laikotarpį (2013–2020 m.), ir jie buvo paskelbti Eurostato interneto 
svetainėje. 

Europos patariamojo statistikos komiteto (EPSK) pirmtako, t. y. Europos ekonomikos ir socialinės 
statistinės informacijos patariamojo komiteto (CEIES – akronimas prancūzų kalba), sudėtis buvo 
platesnė. Vėliau CEIES buvo supaprastintas įsteigiant EPSK, kad jis būtų tikslingesnis ir 
veiksmingesnis perteikiant įvairių vartotojų nuomones. 

Kalbant apie vartotojų poreikius, Eurostatas platina daugybę statistinių duomenų, kuriais vartotojai 
gali remtis savo darbe audituojamose srityse, net jei ir reikia tobulinti kai kuriuos aspektus, kuriuos 
šiuo metu peržiūri Eurostatas. 

VI. Eurostatas finansuoja statistinę veiklą, kai šis finansavimas numatytas teisės aktuose. 

Eurostato finansavimas visai statistinei veiklai, įskaitant privalomą veiklą, gali būti susijęs su 
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projektais, kuriuos vykdant kuriami arba bandomi novatoriški sprendimai, naujais duomenų 
šaltiniais, bandomaisiais ir galimybių tyrimais, naujomis politikos temomis, kurios gali būti 
įgyvendinamos ateityje, eksperimentinės statistikos rengimu, siekiant įdiegti tokius patobulinimus 
kaip veiksmingesni statistiniai procesai arba novatoriška metodika. Komisija sutinka, kad pagal 
Europos statistikos programą Eurostatui ir nacionalinėms statistikos institucijoms turėtų būti skirta 
pakankamai išteklių, svarbią pirmenybę teikiant novatoriškiems projektams. Galimybė naudotis 
papildomais kitų Sąjungos programų ištekliais yra įprasta praktika siekiant patenkinti konkrečius 
papildomus statistinius Komisijos politikos poreikius, kurių negalima patenkinti Europos statistikos 
programos ištekliais. Komisijos nuomone, tai nekelia abejonių dėl Eurostato profesinio 
nepriklausomumo nuo kitų Komisijos departamentų. 

VII. Audituotose srityse valstybių narių patikros vietoje, pavyzdžiui, perviršinio deficito procedūros 

ir bendrųjų nacionalinių pajamų srityse, statistiškai nėra būtinos, kad būtų užtikrintas statistinių 
duomenų patikimumas. Komisijos nuomone, atitinkamose srityse Eurostatas atlieka išsamius 
duomenų palyginamumo ir nuoseklumo vertinimus, kurie grindžiami patikimomis patvirtinimo 
procedūromis, kokybės ataskaitomis ir diskusijomis su valstybių narių statistikos specialistais. 

Eurostatas, bendradarbiaudamas su valstybėmis narėmis, sieks toliau derinti valstybių narių 
kokybės ataskaitas ir jų pateikimą, taip pat sieks didinti savalaikiškumą minėtose srityse (sveikatos 
ir verslo statistikos). 

VIII. Eurostato duomenų skelbimo tvarkaraščiai yra išsamūs ir atitinka EBPO ir nacionalinių 

statistikos institucijų praktiką, susijusią su teikiamos informacijos išsamumu. Remiantis tarptautine 
praktika, daugiau informacijos pateikiama metaduomenyse arba statistikos produktuose.  

Eurostatas, atsižvelgdamas į Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (ESVPT) 
rekomendaciją, peržiūri savo peržiūros politiką.  

Dabartinė Eurostato išankstinės prieigos praktika atitinka Praktikos kodeksą. Tačiau Eurostatas iš 
naujo įvertins savo dabartinės išankstinės prieigos praktikos sąlygas.  

IX. Tarpusavio vertinimai grindžiami išsamia ir veiksminga metodika, įskaitant jų dažnumą ir 

aprėptį, kurią patvirtino ESSK. Komisija mano, kad dabartinis tarpusavio vertinimų dažnumas ir 
aprėptis atitinka paskirtį. 

X. Dėl Audito Rūmų rekomendacijų: 

– Komisija iš dalies pritaria pirmai rekomendacijai;  

– Komisija pritaria antrai rekomendacijai;  

– Komisija iš dalies pritaria trečiai rekomendacijai;  

– Komisija iš dalies pritaria ketvirtai rekomendacijai; 

– Komisija nepritaria penktai rekomendacijai.  
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ĮVADAS (1–11 dalys) 

11. Pagal Sprendimą Nr. 234/2008, EPSK užduotis – padėti Europos Parlamentui, Tarybai ir 

Komisijai užtikrinant, kad koordinuojant Sąjungos statistinės informacijos politikos strateginius 
tikslus ir prioritetus būtų atsižvelgiama į vartotojų poreikius ir į informacijos teikėjų bei rengėjų 
patiriamas išlaidas. EPSK sudėtis taip pat teisiškai nustatyta.  

ESVPT įgaliojama parengti nepriklausomą ESS apžvalgą įvertinant, kaip yra įgyvendinamas 
Praktikos kodeksas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 235/2008/EB. 

AUDITO APIMTIS IR METODAS (12–20 dalys)  

Komisija atsakymų nepateikė.  

PASTABOS (21–89 dalys) 

Komisijos atsakymai 

23. Nuo 2018 m. įdiegta patikimesnė stebėsenos sistema, pagrįsta geresniais rodikliais ir veiklos 

bei Europos statistikos programos tikslų sąsajomis, kaip parodyta 4 diagramoje. Komisijos 
nuomone, naudojant naujuosius rodiklius ir pasitelkiant skaitmenines technologijas bus galima 
objektyviai vertinti Europos statistinių duomenų aktualumą, savalaikiškumą ir palyginamumą įvairiu 
laiku. Buvo atlikti du tarpiniai ir galutinis programos įgyvendinimo vertinimai, apimantys visą 
programos laikotarpį (2013–2020 m.). Atliekant šį galutinį vertinimą buvo įvertinta, ar pasiekti 
programos tikslai. Vertinimą sudaro ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai bei prie jos 
pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Abu šie dokumentai paskelbti Eurostato 
interneto svetainėje.  

25. Konsultacijų dėl konkrečių produktų tikslas – ištirti vartotojų pasitenkinimą tais konkrečios 

tikslinės grupės produktais, t. y. pateikiant eksperimentinę statistiką siekiama konsultuotis su 
akademine bendruomene dėl metodų ir rezultatų patikimumo, o konsultacijomis su neįgaliaisiais 
siekiama patikrinti statistinių duomenų prieinamumą įvairiais kanalais.  

Eurostato kanalai vartotojų poreikiams nustatyti taip pat apima 2017 m. vykdytas plataus masto 
įtraukias konsultacijas su įvairiomis vartotojų grupėmis, pavadintas „Power from statistics“. Jose 
dalyvavo žymūs įvairių visuomenės sluoksnių atstovai, su kuriais buvo konsultuojamasi dėl būsimų 
informacijos poreikių ir dėl to, kaip Europos oficiali statistika galėtų juos patenkinti. Visą informaciją 
galima rasti Eurostato interneto svetainėje. 

26. Vartotojams, respondentams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams Europos statistikos 

srityje (įskaitant mokslo bendruomenę, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę) atstovauja 12 
narių, kuriuos pagal 2008 m. kovo 11 d. Sprendimą 237/2008/EB skiria Komisija (pasikonsultavusi 
su Europos Parlamentu ir Taryba). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=LT
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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EPSK pirmtako (Europos ekonomikos ir socialinės statistinės informacijos patariamojo komiteto, 
CEIES) sudėtis buvo platesnė. Vėliau CEIES buvo supaprastintas įsteigiant EPSK, kad jis būtų 
tikslingesnis ir veiksmingesnis perteikiant įvairių vartotojų nuomones. 

28. Kalbant apie sveikatos priežiūros išteklių ir veiklos statistiką, bendrame Eurostato, EBPO ir 

PSO su išlaidomis nesusijusių sveikatos priežiūros duomenų rinkinyje jau pateikiama daug vartotojų 
poreikius atitinkančių duomenų. Siekdamas toliau gerinti kokybę bei išsamumą ir užtikrinti 
duomenų rinkimo tvarumą, Eurostatas parengė įgyvendinimo reglamento dėl sveikatos priežiūros 
įstaigų, sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių ir sveikatos priežiūros naudojimo projektą. 
Numatoma, kad įgyvendinimo reglamento projektas bus priimtas iki 2022 m. pabaigos.  

Ekspertai tarptautiniu mastu pripažįsta, kad sergamumą įvertinti statistiškai yra labai sudėtinga. 
Sergamumo statistikos tema aptarta su valstybių narių atstovais keliose Eurostato ekspertų 
grupėse (Mobilumo statistikos darbo grupėje, Sergamumo statistikos techninėje grupėje, 
Visuomenės sveikatos statistikos darbo grupėje) ir su Sveikatos ir maisto saugos generalinio 
direktorato (SANTE) duomenų naudotojais. Eurostatas skyrė dotacijas valstybėms narėms, kad jos 
galėtų vykdyti bandomąjį duomenų rinkimą, kad būtų išbandytos galimybės naudotis duomenų 
šaltiniais, nustatytais plėtojant metodiką. Bandomojo duomenų rinkimo rezultatai bus analizuojami 
2023 m. 

29. Eurostatas taiko mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžtį pagal Komisijos rekomendaciją dėl 

labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (2003/361/EB), kurios 7 straipsnyje pripažįstama, 
kad statistikos tikslais vienintelis būtinas kriterijus yra darbuotojų skaičius. 

Tačiau Eurostatas pripažino, kad reikia peržiūrėti šiuo metu naudojamą apibrėžtį ir apsvarstyti 
galimybę kriterijų rinkinį papildyti finansiniais kriterijais, kad būtų geriau atsižvelgta į kintančią 
ekonominę tikrovę. 

31. Dotacijos taip pat naudojamos naujoms statistikos metodikoms ir duomenų šaltiniams rengti, 

taip pat statistikos kokybės užtikrinimo sistemoms, grindžiamoms nauju vienu duomenų šaltiniu 
arba duomenų šaltinių deriniu (pvz., administraciniai duomenys ir didieji duomenys), kurti. 

32. Komisijos nuomone, statistinės veiklos finansavimas skiriant pagal perįgaliojimą suteiktus 

asignavimus vykdomas atsižvelgiant į Eurostato profesinį nepriklausomumą nuo kitų Komisijos 
departamentų.  

Konkretūs generalinių direktoratų poreikiai atspindi politikos vartotojų prioritetus arba reikalavimą 
stebėti ir vertinti konkrečių išlaidų programų poveikį remiantis ne tik ad hoc užsakytais tyrimais, bet 
ir patikimais aukštos kokybės duomenimis ir statistika. Kitų Komisijos tarnybų duomenų poreikiai 
nėra ad hoc ir trumpalaikiai. Šiomis dotacijomis taip pat gali būti finansuojami bandomieji tyrimai 
arba siekiama sudaryti sąlygas naudoti naujas metodikas arba naujus duomenų šaltinius, t. y. jos 
gali būti skiriamos veiklai, kuri kitu atveju nebūtų finansuojama nacionaliniu lygmeniu.  

Europos Parlamento ir Tarybos priimtuose teisės aktuose kartais numatomas teisės aktui 
įgyvendinti būtinos veiklos finansavimas. Ši veikla gali būti susijusi su savanoriškais bandomaisiais 
tyrimais, kuriais siekiama įvertinti naujų duomenų rinkimo galimybes, su tam tikrų rengtinos 
statistikos aspektų, pvz., detalumo teritoriniu lygmeniu, gerinimu arba su atitinkamos statistikos 
metodikų kūrimu. Kitais atvejais ji susijusi su faktiniu statistinių duomenų rinkimu ir rengimu, 
pavyzdžiui, ad hoc temomis, kurių reikalauja vartotojai, pavyzdžiui, nurodytomis Socialinės 
statistikos reglamente 2019/1700 ir Verslo statistikos reglamente 2019/2152.  
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33. Eurostatas finansuoja statistinę veiklą, kai šis finansavimas numatytas teisės aktuose. 

Eurostato finansavimas visai statistinei veiklai, įskaitant privalomą veiklą, gali būti susijęs su 
projektais, kuriuos vykdant kuriami arba bandomi novatoriški sprendimai, naujais duomenų 
šaltiniais, bandomaisiais ir galimybių tyrimais, naujomis politikos temomis, kurios gali būti 
įgyvendinamos ateityje, eksperimentinės statistikos rengimu, siekiant įdiegti tokius patobulinimus 
kaip veiksmingesni statistiniai procesai arba novatoriška metodika.  

Personalo išlaidų atžvilgiu Eurostatas taiko ES finansinio reglamento 186 straipsnio 4 dalies e 
punktą. 

34. Komisija supranta kokybinio vertinimo svarbą. Nuo 2018 m. įdiegus e. dotacijų sistemą buvo 

atlikti patobulinimai, siekiant gauti išsamius visų dotacijų pagrindimus. Komisija atsižvelgia į Audito 
Rūmų pastabą ir toliau dirbs šioje srityje. 

Kalbant apie ES darbo jėgos tyrimo (DJT) modulius, visų su dotacijomis susijusių nacionalinių 
ataskaitų santraukos viešai skelbiamos Eurostato interneto svetainėje. 

39. Sudėtingas metodines problemas reikia atidžiai ištirti ir aptarti su valstybėmis narėmis. 

Siekiant užtikrinti duomenų kokybę ir nuoseklumą, būtų naudinga tokias išsamias diskusijas 
surengti prieš paskelbiant metodines gaires. 

42. Su išlaidomis nesusiję sveikatos priežiūros duomenys yra bendras Eurostato, EBPO ir PSO 

duomenų rinkinys, parengtas pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 
standartą dėl reikalaujamų metaduomenų. Pagrindiniai šaltiniai ir metodai pateikiami 
metaduomenų rinkmenose. 

Statistiniai duomenys skiriasi pagal naudojamus metodus ir duomenų šaltinius, taip pat pagal jų 
rengimo tempą laikui bėgant. Todėl kokybės ataskaitų teikimo reguliarumas įvairiose statistikos 
srityse skiriasi. 

43. Nors Komisija pripažįsta, kad reikia toliau derinti valstybių narių kokybės ataskaitas ir jų 

pateikimą, šiose kokybės ataskaitose laikomasi ESS bendrosios integruotos metaduomenų sistemos 
standarto, taikomo DTJ ir verslo statistikai, ir ESS kokybės ataskaitų struktūros standarto, taikomo 
sveikatos priežiūros išlaidoms. 

44 ir 45. Audituotose srityse valstybių narių patikros vietoje, pavyzdžiui, perviršinio deficito 

procedūros ir bendrųjų nacionalinių pajamų srityse, statistiškai nėra būtinos, kad būtų užtikrintas 
statistinių duomenų patikimumas. Komisijos nuomone, atitinkamose srityse Eurostatas atlieka 
išsamius duomenų palyginamumo ir nuoseklumo vertinimus, kurie grindžiami patikimomis 
patvirtinimo procedūromis, kokybės ataskaitomis ir diskusijomis su valstybių narių statistikos 
specialistais. Sveikatos statistikos ir DJT atveju prireikus atliekamos patikros vietoje, tačiau jų 
pobūdis skiriasi nuo patikrų vietoje, atliekamų tokiose srityse kaip perviršinio deficito procedūra ir 
bendrosios nacionalinės pajamos. 

46. Eurostatas aktyviai ir greitai imasi tolesnių veiksmų, susijusių su nacionalinių statistikos 

institucijų pateiktų statistinių duomenų perdavimo terminais, duomenų išsamumu, metodika ir 
duomenų kokybe. Tinkamu lygmeniu imamasi reikiamų veiksmų siekiant spręsti galimus 
neišspręstus klausimus tiesiogiai tarp Eurostato ir nacionalinės statistikos institucijos. Kai šie 
atitikties stebėsenos veiksmai tarnybos lygmeniu yra nesėkmingi, Eurostatas svarsto, ar reikėtų 
imtis oficialių veiksmų Komisijos lygmeniu. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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48. Eurostatas toliau gerins savo kokybės vertinimų dokumentavimą. 

 

 

 

 

1 langelis . Trūkumų, susijusių su tikslumu, pavyzdžiai 

DJT atveju didėjančio vieneto neatsakymo lygio problemą visos šalys laikui bėgant išsprendė 

pereidamos prie duomenų rinkimo keliais būdais (internetu, telefonu, fiziškai) arba naudodamos 

statistinius metodus trūkstamoms vertėms pakeisti. Eurostatas rėmė valstybes nares skirdamas 

specialias dotacijas, kad jos išnagrinėtų būdus, kaip sumažinti neatsakymo lygį, taip pat rengia 

mokymus ir seminarus, kad palengvintų keitimąsi gerąja patirtimi.  

Kalbant apie atitiktį tikslumo reikalavimams, dėl kurių šalių prašoma pateikti standartines 

paklaidas, Eurostatas negali pats apskaičiuoti standartinių paklaidų, nes neturi galimybės gauti 

visos kalibravimui reikalingos informacijos iš kitų nacionalinių duomenų šaltinių.  

Kitaip nei DJT, verslo struktūros statistika nėra atrankinis tyrimas, todėl nereikia skaičiuoti 

pasikliautinųjų intervalų. Eurostatas sistemingai analizavo Reglamento dėl verslo struktūros 

statistikos (VSS) (Nr. 295/2008) reikalavimų, susijusių su teisingu įmonės, kaip statistinio vieneto, 

apibrėžto Statistinių vienetų reglamente (Nr. 696/93), sąvokos taikymu, laikymosi lygį ir 2015 m. 

paprašė visų reikalavimų nesilaikančių valstybių narių parengti veiksmų planą, kad būtų užtikrinta 

visiška atitiktis. Valstybės narės palaipsniui įgyvendina savo veiksmų planus, tačiau tai yra 

sudėtinga tema, kuriai jos turi skirti laiko ir išteklių. Tolesnius veiksmus užtikrina Eurostatas, Verslo 

statistikos direktorių grupėje atlikdamas padėties įvertinimą. Eurostatas sutinka, kad visiškas 

statistinio vieneto „įmonė“ įgyvendinimas daugeliu atvejų lemia laiko eilutės lūžį, tačiau tai 

neišvengiama. Kai laiko eilutės lūžis nėra susijęs su reikšmingais skaičių dydžio pokyčiais, 

suvestinių rodiklių laiko eilutės perskaičiuoti nebūtina. 

Nors Eurostatas pripažįsta naujų skaitmeninių technologijų diegimo svarbą siekiant sumažinti 

statistikos rengimo išlaidas ir žmogaus klaidų riziką, skirtingos duomenų rinkimo sistemos 

(popierinės ar elektroninės) nereiškia prastesnės kokybės.  

Atskirų įrašų kokybės valdymas yra nacionalinė kompetencija, o valstybėms narėms tenka 

pagrindinė atsakomybė užtikrinti tinkamą kodavimą ir koduotojų mokymą.  

Italijos atveju nacionaliniuose metaduomenyse pateikiama informacija apie kokybės valdymą, 

kodavimą ir audito rezultatus.  

Nei Suomija, nei Kipras nepranešė Eurostatui apie jokias nacionalinės metaduomenų rinkmenos 

kokybės problemas. 

50. Žr. konkrečius atsakymus į 2 langelio pastabas. 
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2 langelis . Trūkumų, turinčių įtakos duomenų 
palyginamumui, pavyzdžiai 

Kalbant apie verslo struktūros statistiką, visiškas statistinio vieneto „įmonė“ įgyvendinimas daugeliu 

atvejų gali lemti laiko eilutės lūžį. Tačiau tai neišvengiama dėl sąvokų skirtumų. Kai laiko eilutės 

lūžis nėra susijęs su reikšmingais skaičių dydžio pokyčiais, suvestinių rodiklių laiko eilutės 

perskaičiuoti nebūtina. 

 

Kalbant apie sveikatos priežiūros išlaidų statistiką, Eurostatas nuo 2019 m. bendradarbiauja su 

valstybių narių ekspertais nacionalinių sąskaitų ir sveikatos sąskaitų sistemos (SSS) sąsajų ir 

skirtumų klausimu ESS sveikatos priežiūros išlaidų darbo grupėje. SSS ne rinkos paslaugų teikėjų 

atliekamas išlaidų vertinimas yra to dalis. 

51. Visos šalys turi koduoti mirties priežastis pagal PSO tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK) (pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1338/2008).  

Šalys privalo pranešti apie visus savo automatinio kodavimo sistemų atnaujinimus, taip pat savo 
metaduomenyse pateikti informaciją apie pagrindinės mirties priežasties pasirinkimą ir pakeitimą. 
Eurostatas žino, kad tarp šalių esama didelių skirtumų, susijusių su plaučių uždegimu ir demencija 
kaip mirties priežastimis, todėl šios temos šiuo metu aptariamos Techninėje mirties priežasčių 
grupėje. 

55. Valstybių narių vėlavimas pateikti duomenis savaime nereiškia, kad šie duomenys yra pasenę 

ir procesas yra neveiksmingas. Vėlavimo trukmė yra pagrindinis veiksnys vertinant duomenų 
tinkamumą naudoti. Jei vėluojama nedaug, duomenys vis tiek gali būti skelbiami siekiant patenkinti 
vartotojų poreikius. 

3 langelis . Vėlavimo pateikti duomenis pavyzdžiai 

Sveikatos priežiūros išlaidos 

2020 m. punktualumas pablogėjo dėl COVID-19 krizės. Keturios šalys informavo Eurostatą apie 

galimus vėlavimus dėl jų darbo rengiant nacionalinę COVID-19 statistiką. Eurostatas sutrumpino 

vidaus patvirtinimo terminus, siekdamas užtikrinti, kad duomenys būtų išplatinti laiku. 

56. Mirties priežasčių atveju duomenys renkami remiantis mikroduomenimis, t. y. atskirais mirties 

atvejais. Nėra sutartos atskirų mirties atvejų apskaičiavimo metodikos. Atliekant tokį vertinimą kyla 
rizika, kad gali būti praleisti svarbūs tendencijų pokyčiai, todėl epidemiologiniu požiūriu duomenys 
gali būti klaidingai aiškinami. Dėl šios priežasties 2018 m. Prancūzijoje ir ES suvestiniuose 
rodikliuose mirties priežastys neįvertintos. 
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57. Nors Komisija pripažįsta dviejų Audito Rūmų tikrintų ataskaitų išsamumo lygio skirtumus, 

reikia atsižvelgti į tai, kad ataskaitos atspindi turinį ir struktūrą, kurių kiekvienu iš šių dviejų atvejų 
reikalavo ES teisės aktų leidėjai. Be to, Komisijos ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų 
būti ne ilgesnės kaip 15 puslapių, o tai savo ruožtu mažina teiktinos informacijos išsamumo lygį. 
Eurostatas savo interneto svetainėje skelbia išsamius kokybės duomenis, nesusijusius su 
Parlamento ir Tarybos ataskaitų teikimo reikalavimais. 

4 langelis . Kokybės ataskaitų teikimo Parlamentui ir Tarybai 
trūkumai 

Dėl ataskaitos Europos Parlamentui ir Tarybai dėl DJT įgyvendinimo pažymėtina, kad vykdomas 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 7 straipsnio reikalavimas, kuriame nustatyta, kad: 

„Ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai kas treji 

metai, pradedant 2000 metais. Tokioje ataskaitoje pirmiausia įvertinama statistinių metodų, kuriuos 

valstybės narės taiko, kad pagerintų rezultatus arba palengvintų tyrimo procedūras, kokybė“. 

Dėl ataskaitos Europos Vadovų Tarybai ir Parlamentui dėl verslo struktūros statistikos pažymėtina, 

kad vykdomas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos 13 straipsnio 1 

dalies reikalavimas, kuriame nustatyta, kad: 

„Iki 2011 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai ataskaitą apie statistinius duomenis, parengtus pagal šį reglamentą, ir pirmiausia apie jų 

kokybę bei įmonėms tenkančias prievoles“. 

58. Ataskaitos rengiamos pagal reglamentų nuostatas ir atsižvelgiant į tai, kokio išsamumo lygio 

ataskaita turėtų būti teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Papildomos informacijos galima rasti Eurostato interneto svetainėje. Be to, Eurostatas reguliariai 
teikia informaciją ir atsako į Europos Parlamento ir Tarybos prašymus, pavyzdžiui, pateikdamas 
atsakymus į Parlamento klausimus, palaikydamas ryšius su Parlamentu, rengdamas reguliarius 
posėdžius Taryboje, teikdamas Tarybai skirtą metinį statistikos paketą ir kt. 

61. Eurostatas kelių šalių DJT duomenis platina dalimis, kad patenkintų vartotojų reikalavimą kuo 

greičiau gauti nacionalinius duomenis, net jei ES suvestinio rodiklio dar nėra. Nuo duomenų 
pateikimo iki jų paskleidimo visada praeina tam tikras laiko tarpas. Taip yra dėl to, kad Eurostatas 
gauna mikroduomenis, patvirtina duomenis, valstybės narės gali iš naujo siųsti pataisytus duomenų 
rinkinius, Eurostatas apskaičiuoja rodiklius ir prašo valstybių narių patvirtinti apibendrintus 
pagrindinius rezultatus prieš juos išplatinant. 

Sveikatos priežiūros išlaidų duomenys platinami tais pačiais metais, kai pateikiami duomenys. 
2020 m. valstybėms narėms vėluojant perduoti duomenis, susijusius su sveikatos krize, Eurostatas 
paspartino savo patvirtinimo patikras, kad nesukurtų duomenų sklaidos spragų. 

62. Eurostato duomenų skelbimo tvarkaraščiai yra išsamūs ir atitinka EBPO ir nacionalinių 

statistikos institucijų praktiką, susijusią su teikiamos informacijos išsamumu. Pagal tarptautinę 
praktiką išsami informacija apie suskirstymą, taikomą klasifikaciją ir metodikas, įskaitant peržiūras, 
pateikiama metaduomenyse arba statistikos produktuose. ESVPT savo 2021 m. ataskaitoje taip pat 
nurodė, kad viena iš Eurostato stipriųjų pusių, susijusių su Praktikos kodekso laikymusi, yra 
„išsamus visuomenei prieinamas duomenų skelbimo tvarkaraštis, apimantis įvairius laikotarpius ir 
statistinius produktus“. 
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63. Eurostatas išnagrinės peržiūros politikos klausimą ir ištirs, ar esamas gaires būtų galima 

taikyti ir kitoms statistikos sritims ar duomenų rinkiniams. 

65. Eurostatas įgyvendino veiksmus atsižvelgdamas į ESVPT rekomendacijas 2015/5 ir 2015/7. 

Rekomendacijoje 2021/4 teigiama, kad Eurostatas turėtų kritiškai įvertinti, ar dabartinė išankstinio 
statistikos skelbimo praktika atitinka Eurostato, kaip standartinio ESS valdytojo, poziciją. 

66. Pagal 6 principą nustatomos sąlygos, kuriomis turi būti suteikiama išankstinė prieiga. Visų 

pirma, kad ji turi būti ribojama, pagrįsta, kontroliuojama ir viešinama. Eurostatas mano, kad 
išankstinė prieiga yra ribojama, pagrįsta, kontroliuojama ir viešinama pagal Praktikos kodekso 6 
principą. Eurostatas suteikia išankstinę prieigą prie tam tikrų pagrindinių duomenų patarėjui 
komunikacijos klausimais ir už koordinavimą su Eurostatu atsakingam kabineto nariui P. Gentiloni, 
Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties 
generaliniam direktoratui ir Europos Centriniam Bankui, taip pat kelioms akredituotoms naujienų 
agentūroms, kurios elektroninėmis priemonėmis iš anksto gauna naujienų pranešimus, kuriems 
taikomas embargas. 

67. Eurostatas mano, kad išankstinė prieiga yra ribojama, pagrįsta, kontroliuojama ir viešinama 

pagal Praktikos kodeksą. Eurostatas sumažins minėtą riziką griežtai stebėdamas savo išankstinės 
prieigos praktiką. 

5 langelis . Galimo išankstinės prieigos prie statistinės 
informacijos poveikio kapitalo rinkoms tyrimas 

Žr. atsakymą į 67 dalies pastabas. 

69. Išankstinė prieiga yra nusistovėjusi praktika daugumoje valstybių narių. 

Europos statistikos praktikos kodekso 6.7 rodikliu nustatomos išankstinės prieigos taisyklės, taip 
suteikiant pagrindą suderintai praktikai, kurią ESS statistikos institucijos turėtų taikyti 
nepriklausomai. 

73. Dėl 1–4 rekomendacijų, susijusių su teisės aktais dėl vyresniosios vadovybės skyrimo ir 

atleidimo, pateiktų 2014 m. ESVPT tarpusavio vertinime, Eurostatas išreiškė skirtingas nuomones, 
apie kurias jis pranešė ESVPT. Visų pirma Eurostatas laikėsi nuomonės, kad ES tarnybos nuostatai 
kartu su Komisijos sprendimu dėl Eurostato, kurie yra viešai prieinami, atitinka Praktikos kodekso 
reikalavimus.  

Išsamesnė informacija pateikiama atsakyme į 74 dalies pastabas.  

Eurostatas išnagrinėjo išankstinės prieigos klausimą ir ėmėsi veiksmų, kad ją dar labiau apribotų, 
bei užtikrino, kad ji būtų kontroliuojama ir viešinama pagal Praktikos kodekso 6 principą (žr. 
atsakymus į 66–69 dalių pastabas).  

Vis dėlto Eurostatas, atsižvelgdamas į ESVPT rekomendaciją 2021/4, vis tiek kritiškai vertins savo 
dabartinę praktiką. 

74. Savo atsakyme į 2021 m. ataskaitą Eurostatas patvirtina savo ankstesnę poziciją ir pastabas 

dėl Eurostato vyresniosios vadovybės įdarbinimo ir atleidimo.  
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Komisijai pasiūlius, 2015 m. Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 buvo iš dalies pakeistas įtraukiant 
aiškią nuostatą, kuria užtikrinama, kad Eurostato generalinio direktoriaus skyrimo procedūra būtų 
skaidri ir pagrįsta profesiniais kriterijais. Dabartinį generalinį direktorių, generalinio direktoriaus 
pavaduotoją ir direktorius Komisija praktiškai įdarbino viešojo konkurso būdu. Be to, 2016 m. 
kvietime teikti kandidatūras buvo aiškiai apibūdintas Eurostato generalinio direktoriaus vaidmuo, 
aiškiai nurodant, kad kandidatai į šias pareigas turėjo įrodyti, jog turi reikiamą kompetenciją 
statistikos srityje, reikalingą šioms pareigoms eiti. Komisijos sprendimo dėl Eurostato 7 ir 8 
straipsniuose aprašomas Eurostato generalinio direktoriaus vaidmuo ir pareigos – taip užtikrinama, 
kad jis turėtų atitinkamą profesinę kompetenciją. 

75. Žr. atsakymą į 73 dalies pastabas. 

76. Tarpusavio vertinimo gerinimo veiksmų stebėsena buvo grindžiama ne tik pasitikėjimu. 

Eurostatas, tikrindamas jų įgyvendinimą, vykdė kontrolę, reguliariai teikdamas ataskaitas ESSK. 
Todėl kryžminis tikrinimas taip pat buvo užtikrintas šio komiteto lygmeniu. 

77. Iš 155 padėties gerinimo veiksmų, nurodytų 77 dalyje, 8 yra susiję su Jungtine Karalyste ir 

dėl jų nereikia imtis tolesnių veiksmų, nes Jungtinė Karalystė išstojo iš ES. Į atitinkamų nacionalinių 
statistikos institucijų (NSI) veiklą taip pat jau įtraukti 29 veiksmai, pavyzdžiui, planavimas, ataskaitų 
teikimas, kokybės peržiūros, todėl jie turi būti laikomi įgyvendintais. Dėl šių priežasčių 118 veiksmų 
vis dar neįgyvendinti, o tai yra 13 % visų 910 padėties gerinimo veiksmų. Eurostatas ir toliau 
stebės, kaip įgyvendinami šie veiksmai. 

79. Neretai statistikos teisės aktų keitimas užtrunka ilgai, nes NSI kompetencijai priklauso tik 

parengiamasis etapas, o vyriausybės ir vėliau Parlamento vykdomos konsultacijos ir priėmimas 
nepriklauso NSI tiesioginiams įgaliojimams ir gali užtrukti ilgiau. 

Siekiant ištaisyti padėtį, susijusią su nepakankamai ankstyvu pagrindinių suinteresuotųjų subjektų 
vyresniųjų atstovų įtraukimu, trečiajame ESS tarpusavio vertinimų etape buvo parengta 
komunikacijos kampanija ir pasiūlyta įtraukti visų pirma vadovaujančią ministeriją / atsakingą 
valdžios instituciją, kad jos būtų informuotos apie procesą ir žinotų priežastis, dėl kurių pateiktos 
rekomendacijos dėl statistikos teisės aktų peržiūros. 

85. Patikimiems tarpusavio vertinimams parengti ir atlikti reikia laiko. Tam reikia atsižvelgti į 

patirtį, įgytą ankstesniuose etapuose, prireikus peržiūrėti Praktikos kodeksą, parengti metodiką ir 
patvirtinamuosius dokumentus, kuriems turi pritarti ESSK, ir atlikti tarpusavio vertinimus.  

Nurodytas laiko intervalas tarp dviejų tarpusavio vertinimo etapų nelaikomas svarbia problema. 
Taip pat reikėtų pažymėti, kad dėl COVID-19 poveikio trečiojo etapo įgyvendinimo laikotarpis buvo 
perkeltas iš 2020–2022 m. į 2021–2023 m. Kalbant apie Slovakiją, reikia atsižvelgti į tai, kad jos 
2013 m. tarpusavio vertinimas buvo bandomasis vertinimas, kuriuo siekta išbandyti tarpusavio 
vertinimo metodiką, todėl jis buvo atliktas prieš kitus tarpusavio vertinimus antrajame etape. 

86. Rekomenduojami keturi konkretūs kitų nacionalinių institucijų (KNI) atrankos kriterijai. 

Valstybės narės turėjo pasirinkti bent du iš jų.  

Šalių, kurių tarpusavio vertinimai vyko 2021 m., buvo paprašyta informuoti Eurostatą apie atrinktas 
KNI, dalyvausiančias tarpusavio vertinimuose, ir pagrįsti savo pasirinkimą. Šia informacija buvo 
pasidalyta su ESSK, taip suteikiant galimybę visiems dalyviams skaidriai ir kritiškai įvertinti KNI. 
Pavyzdžiui, 2021 m. gegužės mėn. ESSK posėdyje pateiktoje tarpusavio vertinimų pažangos 
ataskaitoje buvo nurodyta informacija apie šalių, kuriuose tarpusavio vertinimai atlikti 2021 m., KNI 
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atrankos procedūrą ir rezultatus (2.4 punktas). ESVPT pirmininkas dalyvauja kiekviename ESSK 
posėdyje ir gauna visus dokumentus, įskaitant tarpusavio vertinimų pažangos ataskaitas, kurios 
suteikia galimybę pareikšti nuomonę bet kuriuo su tarpusavio vertinimu susijusiu klausimu. 

87. Dėl ne mažiau kaip trijų ir ne daugiau kaip šešių KNI ribų susitarė ESSK. Remiantis kriterijais, 

dėl kurių susitarė ESSK, atliekant tarpusavio vertinimus buvo įtrauktos visos pagrindinės KNI. 
Peržiūrėjus tam tikrą skaičių KNI galima padaryti išvadą dėl visos sistemos. 

88. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 235/2008, kuriuo įsteigiama ESVPT, 

ESVPT tikslas – pateikti nepriklausomą Europos statistikos sistemos apžvalgą įvertinant, kaip yra 
įgyvendinamas Europos statistikos praktikos kodeksas. 

Todėl ESVPT turi aiškius įgaliojimus, susijusius su Praktikos kodekso įgyvendinimu. Ji reikšmingai 
prisideda prie veiklos, kuria siekiama apsaugoti ESS narių nepriklausomumą, sąžiningumą ir 
atskaitomybę. Jos teisinis pagrindas pritaikytas prie šio vaidmens. 

89. Tarpusavio vertinimai yra savireguliavimo mechanizmas, o jų metodiką rengia ir tvirtina 

ESSK. Komisija mano, kad šioje procedūroje buvo visapusiškai atsižvelgta į ES perspektyvą. 

ESVPT nuo pat pradžių buvo įtraukta į tarpusavio vertinimo metodikos rengimą. Ji dalyvavo 
specialiose ESS darbo grupės ir ESSK posėdžiuose. Eurostatas reguliariai informavo ESVPT apie 
pažangą tarpusavio vertinimų srityje. ESVPT rekomendacijos įvertintos ir atidžiai apsvarstytos. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS (90–103 dalys) 

90. Remiantis paskutiniais paskelbtais 2020 m. Eurostato vartotojų pasitenkinimo tyrimo 

rezultatais, dauguma vartotojų Eurostato duomenų kokybę vertina labai gerai arba gerai (26 % 
vartotojų kokybę įvertino labai gerai, o kiti 46 % vartotojų – gerai). Tai patvirtina naujos 2022 m. 
vartotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai: 30 % vartotojų teigė, kad duomenų kokybė yra labai 
gera, o 41 % vartotojų nurodė, kad kokybė gera.  

91. Nuo 2018 m. įdiegta patikimesnė stebėsenos sistema, grindžiama geresniais rodikliais. 

Komisijos nuomone, naudojant naujuosius rodiklius ir pasitelkiant skaitmenines technologijas bus 
galima objektyviai vertinti Europos statistinių duomenų aktualumą, savalaikiškumą ir 
palyginamumą įvairiu laiku. Buvo atlikti du tarpiniai ir galutinis programos įgyvendinimo vertinimai, 
kuriais vertinta, ar buvo pasiekti jos tikslai, ir jie buvo paskelbti Eurostato interneto svetainėje. 

92. Vartotojams, respondentams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams Europos statistikos 

srityje (įskaitant mokslo bendruomenę, socialinius partnerius ir pilietinę visuomenę) atstovauja 12 
narių, kuriuos skiria Komisija. 

EPSK pirmtako (Europos ekonomikos ir socialinės statistinės informacijos patariamojo komiteto, 
CEIES) sudėtis buvo platesnė. Vėliau CEIES buvo supaprastintas įsteigiant EPSK, kad jis būtų 
tikslingesnis ir veiksmingesnis perteikiant įvairių vartotojų nuomones.  

Eurostatas taiko MVĮ apibrėžtį pagal Komisijos rekomendaciją dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių apibrėžimo (2003/361/EB), kurioje pripažįstama, kad statistikos tikslais vienintelis būtinas 



 

13 

kriterijus yra darbuotojų skaičius. Eurostatas peržiūrės dabartinę apibrėžtį ir apsvarstys galimybę 
įtraukti finansinius kriterijus. 

1 rekomendacija. Geriau tenkinti vartotojų poreikius 

Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.  

Komisija, bendradarbiaudama su EPSK, išnagrinės EPSK veiklą ir darbo būdus, kad būtų sustiprinta 
įtrauktis. Tačiau Komisija mano, kad dabartinė EPSK narių atrankos procedūra yra tinkama. 

93. Komisija sutinka, kad pagal Europos statistikos programą Eurostatui ir nacionalinėms 

statistikos institucijoms turėtų būti skirta pakankamai išteklių, svarbią pirmenybę teikiant 
novatoriškiems projektams.  

Eurostatas finansuoja statistinę veiklą, kai šis finansavimas numatytas teisės aktuose. Eurostato 
finansavimas visai statistinei veiklai, įskaitant privalomą veiklą, gali būti susijęs su naujomis 
metodikomis, naujais duomenų šaltiniais ar naujomis politikos temomis. 

Komisija supranta kokybinio vertinimo svarbą. Nuo 2018 m. įdiegus e. dotacijų sistemą buvo atlikti 
patobulinimai, siekiant gauti išsamius visų dotacijų pagrindimus. Komisija atsižvelgia į Audito Rūmų 
pastabą ir toliau dirbs šioje srityje. 

Kalbant apie DJT modulius, visų su dotacijomis susijusių nacionalinių ataskaitų santraukos viešai 
skelbiamos Eurostato interneto svetainėje. 

2 rekomendacija. Siekti padidinti Europos statistikos 

programos finansinį nepriklausomumą ir teikti pirmenybę 

novatoriškiems projektams 

Komisija pritaria 2 rekomendacijos a ir b punktams. 

2024 m. atlikdama dabartinės Europos statistikos programos laikotarpio vidurio peržiūrą, Komisija 
įvertins galimybę užtikrinti, kad kita Europos statistikos programa būtų mažiau priklausoma nuo 
įvairių finansavimo šaltinių. 

Komisija sutinka, kad pagal Europos statistikos programą Eurostatui ir nacionalinėms statistikos 
institucijoms turėtų būti skirta pakankamai išteklių, svarbią pirmenybę teikiant novatoriškiems 
projektams. Tai turėtų padėti ESS plėtoti ir išnaudoti visą naujų duomenų šaltinių ir skaitmeninių 
technologijų potencialą, visų pirma siekiant geriau patenkinti sparčiai kintančius duomenų poreikius, 
susijusius su skaitmenine transformacija, žaliąja pertvarka ir klimato kaita, ir šiuo atžvilgiu sukurti 
numatomą ES pridėtinę vertę. 

94. Sudėtingas metodines problemas reikia atidžiai ištirti ir aptarti su valstybėmis narėmis. 

Siekiant užtikrinti duomenų kokybę ir nuoseklumą, būtų naudinga tokias išsamias diskusijas 
surengti prieš paskelbiant metodines gaires. 

Eurostatas toliau diskutuos su valstybėmis narėmis apie galimus paramos patobulinimus ir 
išnagrinės, ar vidaus gairės būtų naudingos šiuo atžvilgiu. 
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95. Nors Komisija pripažįsta, kad reikia toliau derinti valstybių narių kokybės ataskaitas ir jų 

pateikimą, šiose kokybės ataskaitose laikomasi ESS bendrosios integruotos metaduomenų sistemos 
standarto, taikomo DTJ ir verslo statistikai, ir ESS kokybės ataskaitų struktūros standarto, taikomo 
sveikatos priežiūros išlaidoms. 

96. Audituotose srityse valstybių narių patikros vietoje, pavyzdžiui, perviršinio deficito procedūros 

ir bendrųjų nacionalinių pajamų srityse, statistiškai nėra būtinos, kad būtų užtikrintas statistinių 
duomenų patikimumas.  

Komisijos nuomone, šiose srityse Eurostato kokybės vertinimai grindžiami patikimomis patvirtinimo 
procedūromis, kokybės ataskaitomis ir diskusijomis su valstybių narių statistikos specialistais. 
Eurostatas toliau gerins šių kokybės vertinimų dokumentavimą.  

97. Kai šalis laiku nepateikia duomenų, Eurostatas naudoja įverčius, siekdamas gauti ES 

suvestinius rodiklius ir užtikrinti, kad duomenys būtų paskelbti laiku.  

Duomenys apie mirties priežastis renkami remiantis mikroduomenimis, t. y. atskirais mirties 
atvejais. Nėra sutartos atskirų mirties atvejų apskaičiavimo metodikos. Atliekant tokį vertinimą kyla 
rizika, kad gali būti praleisti svarbūs tendencijų pokyčiai, todėl epidemiologiniu požiūriu duomenys 
gali būti klaidingai aiškinami. Dėl šios priežasties 2018 m. Prancūzijoje ir ES suvestiniuose 
rodikliuose mirties priežastys neįvertintos. 

98. Ataskaitos rengiamos pagal reglamentų nuostatas ir atsižvelgiant į tai, kokio išsamumo lygio 

ataskaita turėtų būti teikiama Parlamentui ir Tarybai. 

Papildomos informacijos galima rasti Eurostato interneto svetainėje. Be to, Eurostatas reguliariai 
teikia informaciją ir atsako į Europos Parlamento ir Tarybos prašymus, pavyzdžiui, pateikdamas 
atsakymus į Parlamento klausimus, palaikydamas ryšius su Parlamentu, rengdamas reguliarius 
posėdžius Taryboje, teikdamas Tarybai skirtą metinį statistikos paketą ir kt. Komisija išnagrinės 
galimybę prireikus patobulinti būsimas ataskaitas. 

3 rekomendacija. Gerinti valstybių narių kokybės ataskaitas 

ir Europos statistikos kokybės vertinimą 

Komisija pritaria 3 rekomendacijos a punktui.  

Komisija iš dalies pritaria 3 rekomendacijos b punktui. Komisija toliau gerins savo kokybės 
vertinimų dokumentavimą. Kalbant apie kokybės vertinimus, Komisija mano, kad audituotose 
srityse ji atlieka išsamius kokybės vertinimus, grindžiamus patikimomis patvirtinimo procedūromis, 
kokybės ataskaitomis ir diskusijomis su valstybių narių statistikos specialistais.  

99. Eurostato duomenų skelbimo tvarkaraščiai yra išsamūs ir atitinka EBPO ir nacionalinių 

statistikos institucijų praktiką, susijusią su teikiamos informacijos išsamumu.  

Pagal tarptautinę praktiką išsami informacija apie suskirstymą, taikomą klasifikaciją ir metodikas, 
įskaitant peržiūras, pateikiama metaduomenyse arba statistikos produktuose.  

Eurostatas kelių šalių DJT duomenis platina dalimis, kad patenkintų vartotojų reikalavimą kuo 
greičiau gauti nacionalinius duomenis, net jei ES suvestinio rodiklio dar nėra. 
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100. Žr. atsakymą į 66 dalies pastabas. 

4 rekomendacija. Persvarstyti dabartinę statistinių duomenų 

išankstinio skelbimo praktiką 

Komisija nepritaria 4 rekomendacijos a punktui, nes Eurostato išankstinės prieigos praktika atitinka 
Praktikos kodeksą ir bus taikoma. 

Komisija pritaria 4 rekomendacijos b punktui ir atitinkamai iš naujo įvertins savo dabartinės 
praktikos sąlygas. 

101. Audito Rūmų pastabos yra susijusios su ESVPT rekomendacijomis.  

Dėl 1–4 rekomendacijų, susijusių su teisės aktais dėl vyresniosios vadovybės skyrimo ir atleidimo, 
pateiktų 2014 m. ESVPT tarpusavio vertinime, Eurostatas išreiškė skirtingas nuomones, apie kurias 
pranešė ESVPT. 

Kalbant apie išankstinę prieigą, dabartinė Eurostato praktika atitinka Praktikos kodeksą.  

Taip pat žr. išsamų atsakymą į 73 dalies pastabas.  

102. Tarpusavio vertinimo gerinimo veiksmų stebėsena buvo grindžiama ne tik pasitikėjimu. 

Eurostatas, tikrindamas jų įgyvendinimą, vykdė kontrolę, reguliariai teikdamas ataskaitas ESSK. 
Todėl kryžminis tikrinimas taip pat buvo užtikrintas šio komiteto lygmeniu. 

Paskutiniame stebėsenos etape Eurostatas patikrino NSI pažangą, apie kurią pranešta, pvz., 
patikrino, ar informacija pateikta interneto svetainėje, ar parengti dokumentai ir kt. Valstybėms 
narėms buvo išsiųsti raštai, kuriuose prašoma prireikus pateikti daugiau informacijos.  

Siekiant ištaisyti padėtį, susijusią su nepakankamai ankstyvu pagrindinių suinteresuotųjų subjektų 
vyresniųjų atstovų įtraukimu, trečiajame ESS tarpusavio vertinimų etape buvo parengta 
komunikacijos kampanija ir pasiūlyta įtraukti visų pirma vadovaujančią ministeriją / atsakingą 
valdžios instituciją. 

103. Patikimiems tarpusavio vertinimams parengti ir atlikti reikia laiko. Tam reikia atsižvelgti į 
patirtį, įgytą ankstesniuose etapuose, prireikus peržiūrėti Praktikos kodeksą, parengti metodiką ir 
patvirtinamuosius dokumentus, kuriems turi pritarti ESSK, ir atlikti tarpusavio vertinimus.  

Nurodytas laiko intervalas tarp dviejų tarpusavio vertinimo etapų nelaikomas svarbia problema. 
Taip pat reikėtų pažymėti, kad dėl COVID-19 poveikio trečiojo etapo įgyvendinimo laikotarpis buvo 
perkeltas iš 2020–2022 m. į 2021–2023 m. 

5 rekomendacija. Įvertinti galimybę sustiprinti Europos 

statistikos valdymo patariamosios tarybos įgaliojimus 

Komisija nepritaria šiai rekomendacijai.  

Pagal Sprendimą Nr. 235/2008, kuriuo įsteigiama ESVPT, ESVPT tikslas – pateikti nepriklausomą 
Europos statistikos sistemos apžvalgą įvertinant, kaip yra įgyvendinamas Europos statistikos 
praktikos kodeksas. Tarpusavio vertinimai naudojami siekiant įvertinti, kaip Eurostatas ir ESS laikosi 
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Praktikos kodekso, remiantis skaidria metodika. Eurostatas laikosi nuomonės, kad ESVPT turi plačius 
įgaliojimus imtis veiksmų ir pareikšti savo nuomonę dėl tarpusavio vertinimų. 
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