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KOPSAVILKUMS (I–X) 

Komisijas atbildes 

I. Eiropas statistiku izstrādā, sagatavo un izplata saskaņā ar principiem, kas noteikti Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 338. pantā un sīkāk izklāstīti Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas 
statistiku, kā arī Eiropas Statistikas prakses kodeksā. Ar saviem centieniem sniegt uzticamu un 
salīdzināmu statistikas informāciju Eurostat atbalsta uz pierādījumiem balstītu Savienības politiku 
un Komisijas politisko prioritāšu īstenošanu un informē visus lietotājus, ieskaitot uzņēmumus un 
sabiedrību kopumā. 

Savienības statistikas prioritātes ir noteiktas daudzgadu statistikas programmās, ko ierosina 
Komisija un pieņem Eiropas Parlaments un Padome. Eurostat izpilda statistikas programmu 
budžetu, izmantojot dotācijas un publiskā iepirkuma līgumus. 

Eurostat sagatavo mērķim atbilstošu Eiropas statistiku partnerībā ar dalībvalstu statistikas 
iestādēm un citām valsts iestādēm, kam dots uzdevums sagatavot oficiālo statistiku Eiropas 
Statistikas sistēmā (ESS), balstoties uz kopīgiem statistikas standartiem, metodēm, procedūrām, 
praksi un rīkiem. Eiropas Statistikas sistēmas komiteja (ESSK) sniedz profesionālus norādījumus 
ESS; to vada Eurostat, un tās sastāvā ir dalībvalstu statistikas iestāžu pārstāvji. Eiropas Statistikas 
sistēmā ciešā sadarbībā tiek izstrādāta statistikas metodika, lai saskaņotu datus un sagatavotu pa 
dalībvalstīm salīdzināmus datus, ko publicē Eurostat tīmekļa vietnē saskaņā ar publiski pieejamiem 
datu publicēšanas kalendāriem. 

IV. Eurostat lietotāju apmierinātības apsekojuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa lietotāju vērtē 

Eurostat datu kvalitāti kā ļoti labu vai labu (iepriekšējā aptaujā 2020. gadā 26 % to novērtēja kā 
ļoti labu un vēl 46 % — kā labu). To apstiprina jaunās 2022. gada lietotāju apmierinātības aptaujas 
rezultāti — 30 % devuši ļoti labu, bet 41 % — labu vērtējumu. 

V. Kopš 2018. gada ir ieviesta rūpīgākas uzraudzības sistēma, kuras pamatā ir labāki rādītāji. 

Komisija uzskata, ka jaunie rādītāji ļaus ar digitālajām tehnoloģijām objektīvi novērtēt Eiropas 
statistikas atbilstību, savlaicīgumu un salīdzināmību laika gaitā. Tika veikti divi starpposma un 
viens galīgais programmas īstenošanas izvērtējums, aptverot visu programmas darbības laiku 
(2013.–2020. gads), un tie tika publicēti Eurostat tīmekļa vietnē. 

Eiropas Statistikas padomdevējas komitejas (ESAC) priekšteces, t. i., Eiropas Ekonomiskās un 
sociālās statistikas informācijas padomdevējas komitejas (CEIES — akronīms franču valodā), 
sastāvs bija plašāks. Pēc tam CEIES tika racionalizēta un pārveidota par ESAC, lai tā spētu 
koncentrētāk un rezultatīvāk paust dažādu lietotāju viedokļus. 

Runājot par lietotāju vajadzībām, jānorāda, ka Eurostat izplata bagātīgu statistiku, uz kuru lietotāji 
var balstīt savu darbu revidētajās jomās, pat ja dažos aspektos ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, ko 
Eurostat pašlaik izskata. 

VI. Eurostat finansē statistikas darbības, ja šis finansējums ir noteikts tiesību aktos. Visās 

statistikas darbībās, arī obligātajās, Eurostat finansējums var attiekties uz projektiem, kas rada vai 
pārbauda inovatīvus risinājumus, jauniem datu avotiem, izmēģinājuma projektiem un priekšizpēti, 
jauniem politikas tematiem, ko varētu īstenot nākotnē, eksperimentālas statistikas sagatavošanu, 
lai ieviestu uzlabojumus, tostarp padarītu statistikas procesus efektīvākus vai radītu inovatīvu 
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metodiku. Komisija piekrīt, ka Eiropas statistikas programmā būtu jāatvēl pietiekami resursi 
Eurostat un valstu statistikas iestādēm, piešķirot augstu prioritāti inovatīviem projektiem. Papildu 
resursu izmantošana no citām Savienības programmām ir ierasta prakse, lai apmierinātu īpašas 
papildu statistikas vajadzības, kas saistītas ar Komisijas politikas jomām un ko nevar apmierināt ar 
ESP resursiem. Komisija uzskata, ka tas neliek šaubīties par Eurostat profesionālo neatkarību no 
citiem Komisijas dienestiem. 

VII. Lai revidētajās jomās pārliecinātos par statistikas uzticamību, nav vajadzīgs pārbaudes darbs 

uz vietas dalībvalstīs, kāds tiek veikts, piemēram, pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā 
un nacionālā kopienākuma jomā. Komisija uzskata, ka attiecīgajās jomās Eurostat veic padziļinātus 
novērtējumus par datu salīdzināmību un saskaņotību, un šie novērtējumi ir balstīti uz pamatīgām 
validācijas procedūrām, kvalitātes ziņojumiem, kā arī diskusijām ar dalībvalstu statistiķiem. 

Eurostat sadarbībā ar dalībvalstīm turpinās uzlabot dalībvalstu sagatavoto kvalitātes ziņojumu 
saskaņotību un izklāstu, kā arī savlaicīgumu minētajās jomās (veselības un uzņēmējdarbības 
statistika). 

VIII. Eurostat datu publicēšanas kalendāri ir pilnīgi un atbilst ESAO un valstu statistikas iestāžu 

praksei attiecībā uz sniegto informāciju. Saskaņā ar starptautisko praksi sīkāka informācija ir 
sniegta metadatos vai statistikas produktos.  

Eurostat pārbauda savu pārskatīšanas politiku, reaģējot uz Eiropas Statistikas pārvaldības 
konsultatīvās padomes (ESGAB) ieteikumu.  

Eurostat pašreizējā prakse attiecībā uz piekļuvi pirms datu publicēšanas atbilst prakses kodeksam. 
Tomēr Eurostat no jauna izvērtēs pašreizējo kārtību, kādā tas nodrošina piekļuvi datiem pirms 
publicēšanas.  

IX. Profesionālizvērtēšanas pamatā ir pilnīga un efektīva ESSK apstiprināta metodika, kas nosaka 

arī tās biežumu un aptvērumu. Komisija uzskata, ka pašreizējais profesionālizvērtēšanas biežums 
un aptvērums atbilst paredzētajam mērķim. 

X. Attiecībā uz Revīzijas palātas ieteikumiem: 

— Komisija daļēji piekrīt pirmajam ieteikumam,  

— Komisija piekrīt otrajam ieteikumam,  

— Komisija daļēji piekrīt trešajam ieteikumam,  

— Komisija daļēji piekrīt ceturtajam ieteikumam, 

— Komisija nepiekrīt piektajam ieteikumam.  

IEVADS (1.–11. punkts) 

11. Saskaņā ar Lēmumu Nr. 234/2008/EK ESAC uzdevums ir palīdzēt Eiropas Parlamentam, 

Padomei un Komisijai nodrošināt, ka, koordinējot Savienības statistikas informācijas politikas 
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stratēģiskos mērķus un prioritātes, tiek ņemtas vērā lietotāju prasības un izmaksas, kas rodas 
informācijas sniedzējiem un apkopotājiem. Arī ESAC sastāvs ir juridiski noteikts.  

ESGAB uzdevums ir sniegt neatkarīgu pārskatu par ESS saistībā ar Eiropas Statistikas prakses 
kodeksa īstenošanu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā Nr. 235/2008/EK. 

REVĪZIJAS TVĒRUMS UN PIEEJA (12.–20. punkts)  

Komisija nesniedz atbildes.  

APSVĒRUMI (21.–89. punkts) 

Komisijas atbildes 

23. Kopš 2018. gada ir ieviesta rūpīgāka uzraudzības sistēma, kuras pamatā ir labāki rādītāji un 

saiknes starp darbībām un Eiropas statistikas programmas mērķiem, kā parādīts 4. attēlā. Komisija 
uzskata, ka jaunie rādītāji ļaus ar digitālajām tehnoloģijām objektīvi novērtēt Eiropas statistikas 
atbilstību, savlaicīgumu un salīdzināmību laika gaitā. Tika sagatavoti divi starpposma un viens 
galīgais programmas īstenošanas izvērtējums, aptverot visu programmas darbības laiku (2013.–
2020. gads). Galīgajā izvērtējumā tika novērtēts, vai ir sasniegti programmas mērķi. Izvērtējumu 
veido ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei un tam pievienotais Komisijas dienestu darba 
dokuments, kas abi ir publicēti Eurostat tīmekļa vietnē.  

25. Konsultāciju par konkrētiem produktiem mērķis ir izpētīt lietotāju apmierinātību ar konkrētas 

mērķgrupas produktiem, t. i., eksperimentālajā statistikā apspriežas ar akadēmiskajām aprindām 
par metožu un rezultātu pamatotību, apspriešanās ar cilvēkiem ar invaliditāti ir vērsta uz to, lai 
pārbaudītu statistikas piekļūstamību dažādos kanālos.  

Eurostat kanāli lietotāju vajadzību noteikšanai ietver arī 2017. gada plašo un iekļaujošo 
apspriešanos ar dažādām lietotāju grupām “Power from statistics”. Tā pulcēja ievērojamus dažādu 
sabiedrības grupu pārstāvjus, lai apspriestos ar viņiem par to, kāda informācija nākotnē būs 
vajadzīga un kā to varētu nodrošināt Eiropas oficiālā statistika. Sīkāka informācija ir pieejama 
Eurostat tīmekļa vietnē. 

26. Eiropas statistikas lietotājus, respondentus un citas ieinteresētās personas (arī zinātnieku 

aprindas, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību) pārstāv 12 locekļi, kurus ieceļ Komisija (pēc 
apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi), saskaņā ar 2008. gada 11. marta Lēmumu 
Nr. 237/2008/EK. 

ESAC priekšteces (CEIES — Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevējas 
komitejas) sastāvs bija plašāks. Pēc tam CEIES tika racionalizēta un pārveidota par ESAC, lai tā 
spētu koncentrētāk un rezultatīvāk paust dažādu lietotāju viedokļus. 

28. Kas attiecas uz veselības aprūpes resursu un darbību statistiku — Eurostat, ESAO un PVO 

kopīgais ar izdevumiem nesaistīto veselības aprūpes datu vākums jau sniedz nozīmīgus datus 
lietotāju vajadzību apmierināšanai.  Lai vēl vairāk uzlabotu datu vākuma kvalitāti un pilnīgumu un 
nodrošinātu tā ilgtspēju, Eurostat ir izstrādājis īstenošanas regulas projektu par veselības aprūpes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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iestādēm, veselības aprūpes cilvēkresursiem un veselības aprūpes izmantošanu. Īstenošanas 
regulas projektu ir paredzēts pieņemt līdz 2022. gada beigām.  

Eksperti visā pasaulē atzīst, ka saslimstība ir no statistikas viedokļa ļoti grūti izmērāma parādība. 
Saslimstības statistikas temats ir apspriests ar dalībvalstu pārstāvjiem vairākās Eurostat ekspertu 
grupās (Saslimstības statistikas darba grupa, Saslimstības statistikas tehniskā grupa, Sabiedrības 
veselības statistikas darba grupa) un ar datu lietotājiem no Veselības un pārtikas nekaitīguma 
ģenerāldirektorāta (SANTE ĢD). Eurostat ir piešķīris dotācijas dalībvalstīm, lai tās varētu veikt datu 
izmēģinājuma vākšanu ar mērķi pārbaudīt, vai ir iespējams izmantot datu avotus, kas apzināti, 
pateicoties jauniem pavērsieniem metodikā. Datu vākšanas izmēģinājuma rezultāti tiks analizēti 
2023. gadā. 

29. Eurostat piemēro mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) definīciju saskaņā ar Komisijas Ieteikumu 

par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (2003/361/EK), kura 7. pantā atzīts, ka 
statistikas vajadzībām vienīgais vajadzīgais kritērijs ir darbinieku skaits. 

Tomēr Eurostat atzīst, ka ir jāpārskata pašlaik izmantotā definīcija un jāapsver iespēja papildināt 
kritēriju kopumu ar finanšu kritērijiem, lai labāk atspoguļotu izmaiņas ekonomikā. 

31. Dotācijas izmanto arī, lai izstrādātu jaunas statistikas metodikas un datu avotus, izstrādātu 

statistikas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, pamatojoties uz jaunu vienotu datu avotu vai datu 
avotu kombināciju (piemēram, administratīvie dati un lielie dati). 

32. Komisija uzskata, ka statistikas darbību finansēšanā ar pastarpināti deleģētām apropriācijām 

tiek nodrošināta Eurostat profesionālā neatkarība no citiem Komisijas dienestiem.  

Konkrētu ģenerāldirektorātu vajadzības atspoguļo politikas lietotāju prioritātes vai prasību 
uzraudzīt un izvērtēt konkrētu izdevumu programmu ietekmi, pamatojoties uz pamatīgiem augstas 
kvalitātes datiem un statistiku, nevis tikai uz ad hoc pasūtītiem pētījumiem. Citu Komisijas dienestu 
vajadzības pēc datiem nav ad hoc un īstermiņa. Šīs dotācijas var tikt izmantotas arī izmēģinājuma 
projektiem vai tam, lai bruģētu ceļu uz jaunas metodikas vai jaunu datu avotu izmantošanu, — 
darbībām, kuras citādi netiktu finansētas valsts līmenī.   

Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajos tiesību aktos dažkārt ir paredzēts finansēt darbības, 
kas vajadzīgas tiesību akta īstenošanai. Minētās darbības var attiekties uz brīvprātīgiem 
izmēģinājuma projektiem, kuros novērtē jaunu datu vākumu veidošanas iespējamību, uz konkrētu 
apkopojamās statistikas aspektu, piemēram, granularitātes teritoriālā līmenī, uzlabošanu vai uz 
metodikas izstrādi attiecīgajai statistikai. Citos gadījumos tās attiecas uz statistikas faktisko 
vākšanu un apkopošanu, piemēram, par ad hoc tematiem, ko pieprasa lietotāji, piemēram, tiem, kas 
minēti Sociālās statistikas regulā (Regula (ES) 2019/1700) un Uzņēmējdarbības statistikas regulā 
(Regula (ES) 2019/2152).  

33. Eurostat finansē statistikas darbības, ja šis finansējums ir noteikts tiesību aktos. Visās 

statistikas darbībās, arī obligātajās, Eurostat finansējums var attiekties uz projektiem, kas rada vai 
pārbauda inovatīvus risinājumus, jauniem datu avotiem, izmēģinājuma projektiem un priekšizpēti, 
jauniem politikas tematiem, ko varētu īstenot nākotnē, eksperimentālas statistikas sagatavošanu, 
lai ieviestu uzlabojumus, tostarp padarītu statistikas procesus efektīvākus vai radītu inovatīvu 
metodiku.  

Attiecībā uz personāla izmaksām Eurostat piemēro ES Finanšu regulas 186. panta 4. punkta 
e) apakšpunktu. 
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34. Komisija apzinās kvalitatīvā novērtējuma nozīmi. Kopš 2018. gada ir panākti uzlabojumi, 

ieviešot e-dotācijas, lai tiktu sniegts detalizēts pamatojums visām dotācijām. Komisija ņem vērā 
ERP apsvērumu un turpinās darbu šajā virzienā. 

Attiecībā uz ES darbaspēka apsekojuma (DSA) moduļiem visu ar dotācijām saistīto valstu ziņojumu 
kopsavilkumi ir publiski pieejami Eurostat tīmekļa vietnē. 

39. Sarežģītas metodikas problēmas ir rūpīgi jāizpēta un jāapspriež ar dalībvalstīm. Datu 

kvalitātes un konsekvences interesēs ir, lai šīs problēmas tiktu rūpīgi apspriestas pirms metodisko 
norādījumu izdošanas. 

42. Ar izdevumiem nesaistītie veselības dati ir kopīgs Eurostat, ESAO un PVO datu vākums, kas 

atbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) standartam attiecībā uz 
pieprasītajiem metadatiem. Pamatā esošie avoti un metodes ir norādītas metadatu datnēs. 

Statistika atšķiras izmantoto metožu un datu avotu ziņā, kā arī pēc tās apkopošanas laika 
nogriežņa. Tāpēc kvalitātes ziņojumu sniegšanas biežums dažādās statistikas jomās atšķiras. 

43. Lai gan Komisija atzīst, ka ir vēl vairāk jāsaskaņo dalībvalstu kvalitātes ziņojumi un to 

izklāsts, šie kvalitātes ziņojumi darbaspēka apsekojuma un uzņēmējdarbības statistikas jomā 
atbilst ESS vienotās integrētās metadatu sistēmas standartam un veselības izdevumu jomā — ESS 
kvalitātes ziņojumu struktūras standartam. 

44. un 45. Lai revidētajās jomās pārliecinātos par statistikas uzticamību, nav vajadzīgs 

pārbaudes darbs uz vietas dalībvalstīs, kāds tiek veikts tādās jomās kā pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūra un nacionālais kopienākums. Komisija uzskata, ka attiecīgajās jomās 
Eurostat veic padziļinātus novērtējumus par datu salīdzināmību un saskaņotību, un šie novērtējumi 
ir balstīti uz pamatīgām validācijas procedūrām, kvalitātes ziņojumiem, kā arī diskusijām ar 
dalībvalstu statistiķiem. Veselības statistikas un DSA jomā vajadzības gadījumā tiek veikti 
apmeklējumi uz vietas, bet tie pēc būtības atšķiras no tiem, ko īsteno pārmērīga budžeta deficīta 
novēršanas procedūrā un nacionālā kopienākuma jomā. 

46. Eurostat proaktīvi un ātri pievēršas problēmjautājumiem, kas saistīti ar valstu statistikas 

iestāžu sniegto statistikas datu nosūtīšanas termiņiem, pilnīgumu, metodiku un kvalitāti. Atbilstošā 
līmenī tiek veikti vajadzīgie pasākumi, lai atrisinātu iespējamos vēl neatrisinātos jautājumus tieši 
starp Eurostat un valsts statistikas iestādi. Ja šīs atbilstības uzraudzības darbības dienesta līmenī 
nav sekmīgas, Eurostat apsver, vai būtu jāierosina oficiāla rīcība Komisijas līmenī. 

48. Eurostat strādās, lai vēl vairāk uzlabotu savu kvalitātes novērtējumu dokumentāciju. 

 

 

 

 

1. izcēlums. Ar precizitāti saistītu nepilnību piemēri 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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To, ka daudz vienību nesniedz atbildes darbaspēka apsekojumam, visas valstis laika gaitā 

atrisināja, pārejot uz datu vākšanu vairākos veidos (tiešsaistē, pa tālruni, fiziski) vai izmantojot 

statistikas metodes, lai aizstātu trūkstošās vērtības. Eurostat ir atbalstījis dalībvalstis ar īpašām 

dotācijām, lai tās izpētītu veidus, kā ierobežot atbilžu nesniegšanu, un nodrošina apmācību un 

darbseminārus, lai veicinātu labas prakses apmaiņu.  

Attiecībā uz atbilstību precizitātes prasībām, saistībā ar ko dalībvalstīm ir jānorāda standartkļūdas, 

jāņem vērā, ka Eurostat nevar aprēķināt standartkļūdas pats, jo Eurostat nav piekļuves visai 

informācijai, kas nepieciešama kalibrēšanai un ko iegūst no citiem valstu datu avotiem.  

Atšķirībā no DSA uzņēmējdarbības strukturālā statistika nav izlases veida apsekojums, tāpēc 

ticamības intervāli nav jāaprēķina. Eurostat sistemātiski analizēja atbilstību Regulai par 

uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (USS) ((EK) Nr. 295/2008), proti, to, cik pareizi ir piemērots 

“uzņēmums” kā statistikas vienība, kā noteikts Statistikas vienību regulā ((EEK) Nr. 696/93), un 

2015. gadā pieprasīja visām dalībvalstīm, kas nebija ievērojušas noteikumus, izstrādāt rīcības 

plānu, lai panāktu pilnīgu atbilstību. Dalībvalstis pakāpeniski īsteno savus rīcības plānus, tomēr tas 

ir sarežģīts jautājums, kam vajadzīgs laiks un dalībvalstu resursi. Eurostat seko tam līdzi, veicot 

izvērtēšanu Uzņēmējdarbības statistikas direktoru grupā. Eurostat piekrīt, ka statistikas vienības 

“uzņēmums” pilnīga ieviešana daudzos gadījumos izraisa laikrindu pārtraukumu, tomēr tas ir 

neizbēgami. Nav nepieciešams pārrēķināt koprādītāju laikrindas, ja laikrindu pārtraukums būtiski 

nemaina skaitļu lielumu. 

Lai gan Eurostat atzīst, ka ir svarīgi izmantot jaunas digitālās tehnoloģijas, lai samazinātu 

statistikas apkopošanas izmaksas un līdz minimumam samazinātu cilvēka kļūdas risku, datu 

vākšanas sistēmu dažādība (papīra formātā vai elektroniski) automātiski nepasliktina kvalitāti.  

Individuālo ierakstu kvalitātes pārvaldība ir valstu kompetencē, un dalībvalstīm ir galvenā atbildība 

nodrošināt pareizu kodēšanu un kodētāju apmācību.  

Runājot par Itāliju, jānorāda, ka valsts metadati satur informāciju par kvalitātes pārvaldību, 

kodēšanu un revīzijas rezultātiem.  

Ne Somija, ne arī Kipra valsts metadatu datnē nav ziņojušas Eurostat par kvalitātes problēmām. 

50. Skatīt konkrētās atbildes uz 2. izcēlumu. 
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2. izcēlums. Piemēri nepilnībām, kas ietekmē datu 
salīdzināmību 

Attiecībā uz uzņēmējdarbības strukturālo statistiku statistikas vienības “uzņēmums” pilnīga 

ieviešana daudzos gadījumos var izraisīt laikrindu pārtraukumu. Tomēr tas ir neizbēgami jēdzienu 

atšķirību dēļ. Nav nepieciešams pārrēķināt koprādītāju laikrindas, ja laikrindu pārtraukums būtiski 

nemaina skaitļu lielumu. 

 

Runājot par veselības izdevumu statistiku, jānorāda, ka Eurostat kopš 2019. gada ESS Veselības 

aprūpes izdevumu darba grupā (TF HCE) kopā ar dalībvalstu ekspertiem ir veicis darbu attiecībā uz 

saiknēm un atšķirībām starp nacionālajiem kontiem un Veselības datu uzskaites sistēmu (SHA).  

Ārpustirgus pakalpojumu sniedzēju izdevumu novērtēšana Veselības datu uzskaites sistēmā ir daļa 

no tā. 

51. Visām valstīm ir jākodē nāves cēloņi saskaņā ar PVO Starptautisko slimību klasifikatoru (ICD) 

(saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1338/2008).  

Valstīm ir jāziņo par jebkādiem savu automatizēto kodēšanas sistēmu atjauninājumiem, kā arī 
savos metadatos jāsniedz informācija par nāves cēloņa izvēli un izmaiņām. Eurostat apzinās, ka 
valstīs pastāv būtiskas atšķirības attiecībā uz pneimoniju un demenci kā nāves cēloņiem, un tāpēc 
šos jautājumus pašlaik apspriež Nāves cēloņu tehniskajā grupā. 

55. Dalībvalstu kavēšanās datu iesniegšanā automātiski nenozīmē, ka šie dati ir novecojuši un 

process ir neefektīvs. Kavēšanās ilgums ir galvenais faktors datu izmantojamības novērtēšanai.  Ja 
kavēšanās ir īsa, datus tomēr var publicēt, lai apmierinātu lietotāju vajadzības. 

3. izcēlums. Datu iesniegšanas kavējumu piemēri 
Veselības izdevumi 

Punktualitātes pasliktināšanās 2020. gadā bija saistīta ar Covid-19 krīzi. Četras valstis informēja 

Eurostat par iespējamiem kavējumiem, kas varētu rasties saistībā ar to darbu valsts Covid-19 

statistikas jomā. Eurostat saīsināja iekšējās validācijas termiņus, lai nodrošinātu datu savlaicīgu 

izplatīšanu. 

56. Nāves cēloņu datu vākuma pamatā ir mikrodati, t. i., dati par individuāliem nāves 

gadījumiem. Nav saskaņotas metodikas individuālu nāves gadījumu aplēšanai. Šāda aplēšana rada 
risku, ka tiks palaistas garām būtiskas tendenču izmaiņas, kā rezultāts varētu būt no 
epidemioloģiskā viedokļa kļūdaina interpretācija. Tāpēc attiecībā uz Franciju un ES 2018. gada 
agregātdatiem netika veiktas šādas aplēses par nāves cēloņiem. 

57. Lai gan Komisija atzīst atšķirības abu Revīzijas palātas pārbaudīto ziņojumu detalizācijas 

pakāpē, ir jāņem vērā, ka ziņojumiem ir tāds saturs un struktūra, ko katrā no abiem gadījumiem 
pieprasa ES likumdevēji. Turklāt Komisijas ziņojumiem Eiropas Parlamentam un Padomei 
nevajadzētu būt garākiem par 15 lappusēm, bet tas, savukārt, ierobežo sniedzamās informācijas 
apjomu. Eurostat savā tīmekļa vietnē dara pieejamus detalizētus datus par kvalitāti, kas nav saistīti 
ar Parlamenta un Padomes ziņošanas prasībām. 
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4. izcēlums. Nepilnības Parlamentam un Padomei 
iesniegtajos kvalitātes ziņojumos 

Ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par DSA īstenošanu tiek sagatavots saskaņā ar 

prasību, kas izklāstīta Padomes Regulas (EK) Nr. 577/98 7. pantā, kur teikts: 

“Par šīs regulas īstenošanu Komisija reizi trijos gados, sākot no 2000. gada, iesniedz ziņojumu 

Parlamentam un Padomei. Šajā ziņojumā jo īpaši novērtē to statistikas metožu kvalitāti, ko 

dalībvalstis paredzējušas, lai uzlabotu rezultātus vai atvieglotu apsekošanas procedūru.” 

Ziņojums Eiropadomei un Parlamentam par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku tiek sagatavots 

saskaņā ar prasību, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 295/2008 par uzņēmējdarbības strukturālo 

statistiku 13. panta 1. punktā, kur teikts: 

“Komisija līdz 2011. gada 29. aprīlim un turpmāk reizi trijos gados sniedz ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei par statistiku, kas apkopota saskaņā ar šo regulu, un jo īpaši par tās 

kvalitāti un slogu uzņēmumiem.” 

58. Ziņojumi tiek sagatavoti saskaņā ar regulu noteikumiem un ņemot vērā to, cik detalizēts 

ziņojums ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. 

Papildu informācija ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē. Eurostat arī regulāri sniedz informāciju un 
atbildes uz Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījumiem, piemēram, atbildot uz Parlamenta 
jautājumiem, uzturot kontaktus ar Parlamentu, piedaloties regulārās sanāksmēs Padomē, 
sagatavojot ikgadējo statistikas paketi, kas adresēta Padomei, u. c. 

61. Eurostat izplata DSA datus pa vairākām partijām, kas katra ietver vairāku valstu datus, 

tādējādi apmierinot lietotāju vajadzību pēc iespējas ātrāk piekļūt valstu datiem, pat ja ES 
agregātdati vēl nav pieejami. Starp datu iesniegšanu un izplatīšanu vienmēr paiet kāds laiks. Tas ir 
tāpēc, ka Eurostat saņem mikrodatus, validē datus, dalībvalstis, iespējams, pēc tam nosūta labotas 
datu kopas, Eurostat aprēķina rādītājus un pieprasa dalībvalstīm pirms izplatīšanas apstiprināt 
apkopotos galvenos rezultātus. 

Dati par veselības izdevumiem tiek izplatīti tajā pašā gadā, kad dati tiek iesniegti. 2020. gadā, kad 
veselības krīzes dēļ aizkavējās dalībvalstu datu nosūtīšana, Eurostat paātrināja validācijas 
pārbaudes, lai neaizkavētos datu izplatīšana. 

62. Eurostat datu publicēšanas kalendāri ir pilnīgi un atbilst ESAO un valstu statistikas iestāžu 

praksei attiecībā uz sniegto informāciju.  Saskaņā ar starptautisko praksi sīkāka informācija par 
sadalījumu, izmantoto klasifikāciju un metodiku, arī pārskatīšanu, ir sniegta metadatos vai 
statistikas produktos. ESGAB savā 2021. gada ziņojumā ir arī norādījusi, ka “lietotājiem ir pieejams 
detalizēts publiskošanas kalendārs, kas aptver dažādus periodus un statistikas produktus,” un tā ir 
viena no Eurostat stiprajām pusēm prakses kodeksa izpildē. 

63. Eurostat izskatīs jautājumu par pārskatīšanas politiku un izpētīs, vai pašreizējās 

pamatnostādnes varētu attiecināt arī uz citām statistikas jomām vai datu kopām. 

65. Eurostat ir īstenojis pasākumus, reaģējot uz ESGAB ieteikumiem 2015/5 un 2015/7. 

Ieteikumā 2021/4 ir noteikts, ka Eurostat kritiski jāizvērtē, vai pašreizējā prakse attiecībā uz 
piekļuves nodrošināšanu statistikai pirms tās publicēšanas atbilst Eurostat kā ESS standarta 
uzraudzītāja nostājai. 
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66. Sestajā principā ir precizēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem nodrošina piekļuvi pirms 

publicēšanas. Proti, tā ir ierobežota, labi pamatota, kontrolēta un darīta zināma sabiedrībai. 
Eurostat uzskata, ka piekļuve, ko tas nodrošina pirms publicēšanas, ir ierobežota, labi pamatota, 
kontrolēta un darīta zināma sabiedrībai saskaņā ar prakses kodeksa 6. principu.  Eurostat pirms 
publicēšanas ļauj piekļūt noteiktiem svarīgākajiem datiem komunikācijas padomniekam un tam 
Džentiloni biroja loceklim, kas atbild par koordināciju ar Eurostat, Ekonomikas un finanšu lietu 
ģenerāldirektorātam, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātam un Eiropas 
Centrālajai bankai, kā arī dažām akreditētām ziņu aģentūrām, kas elektroniski priekšlaicīgi saņem 
publicējamās ziņas ar nosacījumu, ka tās nedrīkst publicēt pirms noteikta laika. 

67. Eurostat uzskata, ka piekļuve datiem pirms publicēšanas ir ierobežota, labi pamatota, 

kontrolēta un darīta zināma sabiedrībai saskaņā ar prakses kodeksu. Eurostat mazinās minētos 
riskus, stingri uzraugot kārtību, kā tas nodrošina piekļuvi datiem pirms to publicēšanas. 

5. izcēlums. Pētījumi par pirms publicēšanas sniegtās 
piekļuves iespējamo ietekmi uz kapitāla tirgiem 

Skatīt atbildi uz 67. punktu. 

69. Piekļuve pirms publicēšanas ir vispāratzīta prakse lielākajā daļā dalībvalstu. 

Eiropas Statistikas prakses kodeksa 6.7. rādītājā ir izklāstīti noteikumi par piekļuvi pirms 
publicēšanas, tādējādi piedāvājot satvaru saskaņotai praksei, kas ESS statistikas iestādēm būtu 
neatkarīgi jāpiemēro. 

73. Par 2014. gada ESGAB profesionālizvērtēšanas 1.–4. ieteikumu attiecībā uz tiesību aktiem 

par augstākā līmeņa vadītāju iecelšanu un atlaišanu Eurostat bija atšķirīgs viedoklis, ko tas darīja 
zināmu ESGAB. Proti, Eurostat uzskatīja, ka ES Civildienesta noteikumi kopā ar Komisijas Lēmumu 
par Eurostat, kas ir publiski pieejami, atbilst prakses kodeksa prasībām.   

Sīkāka informācija ir sniegta atbildē uz 74. punktu.  

Kas attiecas uz piekļuvi pirms publicēšanas — Eurostat izmeklēja šo jautājumu un veica 
pasākumus, lai to vēl vairāk ierobežotu, un saskaņā ar prakses kodeksa 6. principu padarīja to 
kontrolētu un darīja zināmu sabiedrībai (skatīt atbildes uz 66.–69. punktu).  

Tomēr Eurostat vēl sīkāk kritiski izvērtēs savu pašreizējo praksi, reaģējot uz ESGAB Ieteikumu 
2021/4. 

74. Atbildē uz 2021. gada ziņojumu Eurostat apstiprina savu iepriekšējo nostāju un piezīmes par 

Eurostat augstākās vadības pieņemšanu darbā un atlaišanu.  

Pēc Komisijas priekšlikuma 2015. gadā Regula (EK) Nr. 223/2009 tika grozīta, lai tajā iekļautu 
skaidru noteikumu, kas nodrošina, ka Eurostat ģenerāldirektora iecelšanas procedūra ir pārredzama 
un balstīta uz profesionāliem kritērijiem. Praksē Komisija pieņēma darbā pašreizējo 
ģenerāldirektoru, ģenerāldirektora vietnieku un direktorus, pamatojoties uz atklātiem konkursiem. 
Turklāt 2016. gada uzaicinājumā kandidātiem bija skaidri aprakstīts Eurostat ģenerāldirektora 
amats, skaidri norādot, ka amata kandidātiem ir jāpierāda, ka viņiem ir nepieciešamās statistikas 
jomas kompetences, lai pildītu amata pienākumus. Komisijas Lēmuma par Eurostat 7. un 8. pantā 
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Eurostat ģenerāldirektora loma un pienākumi ir aprakstīti tā, lai nodrošinātu, ka šā amata 
ieņēmējam ir attiecīga profesionālā kompetence. 

75. Skatīt atbildi uz 73. punktu. 

76. No profesionālizvērtēšanas izrietošo uzlabošanas darbību izpildes kontrole balstījās ne tikai 

uz uzticēšanos. Eurostat ir veicis kontroles pasākumus, pārbaudot šo darbību īstenošanu, un par to 
regulāri ziņojis ESSK. Tādējādi darbību īstenošanu pārbaudīja arī šī komiteja. 

77. No 77. punktā minētajām 155 uzlabošanas darbībām 8 attiecas uz Apvienoto Karalisti, un šo 

darbību pēckontrole nav nepieciešama, jo Apvienotā Karaliste ir izstājusies no ES. Turklāt 
29 darbības jau ir integrētas attiecīgo valsts statistikas iestāžu (VSI) darbībās, piemēram, 
plānošanā, ziņošanā, kvalitātes pārbaudēs, tāpēc tās jāuzskata par īstenotām. Tātad vēl nav 
īstenotas 118 darbības, kas ir 13 % no 910 uzlabošanas darbībām. Eurostat turpinās sekot līdzi šo 
darbību īstenošanai. 

79. Nav nekas neparasts, ka statistikas tiesību aktu grozīšanai ir vajadzīgs ilgs laiks, jo tikai 

sagatavošanas posms ir VSI tiešā kompetencē, bet apspriešanās un pieņemšana, ko veic valdība un 
pēc tam parlaments, nav tiešā VSI kompetencē un var aizņemt ilgāku laiku. 

Lai vērstu par labu to, ka galveno ieinteresēto personu augstākā līmeņa pārstāvji netika iesaistīti 
savlaicīgi, ESS profesionālizvērtēšanas trešajā kārtā tika izstrādāta komunikācijas kampaņa un tika 
ierosināta īpaši uzraugošās ministrijas / atbildīgās valdības struktūras iesaiste, lai tās būtu 
informētas par šo procesu un iemesliem, kādēļ sniegti ieteikumi par statistikas tiesību aktu 
pārskatīšanu. 

85. Nopietnas profesionālizvērtēšanas sagatavošana un veikšana prasa laiku. Ir jāizdara 

secinājumi no iepriekšējām kārtām, vajadzības gadījumā jāpārskata prakses kodekss, jāizstrādā 
metodika un pavaddokumenti, par kuriem jāvienojas ESSK, un jāveic profesionālizvērtēšana.  

Konstatētais starplaiks starp divām profesionālizvērtēšanas kārtām netiek uzskatīts par būtisku 
problēmu. Jāatzīmē arī, ka Covid-19 ietekmes dēļ trešās kārtas īstenošanas periods tika pārcelts no 
2020.–2022. gada uz 2021.–2023. gadu. Attiecībā uz Slovākiju ir jāņem vērā, ka tās 
profesionālizvērtēšana 2013. gadā bija izmēģinājuma izvērtēšana, kuras mērķis bija pārbaudīt 
profesionālizvērtēšanas metodiku, un tāpēc tā tika veikta pirms pārējiem profesionālizvērtējumiem 
otrajā kārtā. 

86. Citu valsts iestāžu (CVI) atlasei ir ieteikti četri konkrēti kritēriji. Dalībvalstīm bija jāizvēlas 

vismaz divi no tiem.  

Valstīm, kurās 2021. gadā tika veikta profesionālizvērtēšana, tika lūgts informēt Eurostat par 
atlasītajām CVI, kas piedalīsies profesionālizvērtēšanā, un to izvēles pamatojumu. Šī informācija 
tika nodota ESSK, dodot iespēju visiem kolēģiem pārredzami un kritiski novērtēt CVI. Piemēram, 
progresa ziņojumā par profesionālizvērtēšanu, kas tika prezentēts ESSK sanāksmē 2021. gada 
maijā, bija iekļauta informācija par CVI atlases procedūru un rezultātiem valstīs, kurās 
profesionālizvērtēšana tika veikta 2021. gadā (2.4. punkts). ESGAB priekšsēdētājs apmeklē ikvienu 
ESSK sanāksmi un saņem visus dokumentus, ieskaitot profesionālizvērtēšanas progresa ziņojumus, 
un tas dod iespēju paust viedokli par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar profesionālizvērtēšanu. 
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87. ESSK ir vienojusies, ka CVI minimums ir trīs CVI, bet maksimums — sešas. Pamatojoties uz 

kritērijiem, par kuriem vienojās ESSK, no profesionālizvērtēšanas nav izslēgta neviena svarīga CVI. 
Šo dažu izvēlēto CVI izvērtēšana ļauj izdarīt secinājumus par visu sistēmu. 

88. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 235/2008/EK, ar ko izveido ESGAB, 

ESGAB mērķis ir sniegt neatkarīgu pārskatu par Eiropas Statistikas sistēmu saistībā ar Eiropas 
Statistikas prakses kodeksa īstenošanu. 

Tātad ESGAB ir skaidras pilnvaras, kas saistītas ar prakses kodeksa īstenošanu. Tā sniedz vērtīgu 
ieguldījumu darbībās, kuru mērķis ir nodrošināt ESS locekļu neatkarību, godprātību un 
pārskatatbildību. Tās tiesiskais regulējums ir pielāgots šai lomai. 

89. Profesionālizvērtēšana ir pašregulācijas mehānisms, un tās metodiku izstrādā un apstiprina 

ESSK. Komisija uzskata, ka šajā procedūrā ES perspektīva ir pilnībā ņemta vērā. 

ESGAB jau kopš paša sākuma ir bijusi iesaistīta profesionālizvērtēšanas metodikas izstrādē. Tā ir 
piedalījusies īpašās ESS darba grupas un ESSK sanāksmēs. Eurostat ir regulāri informējis ESGAB 
par profesionālizvērtēšanas gaitu. ESGAB ieteikumi tiek augstu vērtēti un rūpīgi apsvērti. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI (90.–103. punkts) 

90. Jaunākie publicētie 2020. gada Eurostat lietotāju apmierinātības apsekojuma rezultāti 

liecina, ka lielākā daļa lietotāju vērtē Eurostat datu kvalitāti kā ļoti labu vai labu (26 % to novērtēja 
kā ļoti labu, un vēl 46 % — kā labu). To apstiprina jaunās 2022. gada lietotāju apmierinātības 
aptaujas rezultāti — 30 % devuši ļoti labu, bet 41 % — labu vērtējumu.  

91. Kopš 2018. gada ir ieviesta rūpīgākas uzraudzības sistēma, kuras pamatā ir labāki rādītāji. 

Komisija uzskata, ka jaunie rādītāji ļaus ar digitālajām tehnoloģijām objektīvi novērtēt Eiropas 
statistikas atbilstību, savlaicīgumu un salīdzināmību laika gaitā. Tika sagatavoti divi starpposma un 
viens galīgais programmas īstenošanas izvērtējums, kuros tika novērtēts, vai ir sasniegti tās mērķi, 
un kuri tika publicēti Eurostat tīmekļa vietnē. 

92.  Eiropas statistikas lietotājus, respondentus un citas ieinteresētās personas (arī zinātnieku 

aprindas, sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību) pārstāv 12 locekļi, kurus ieceļ Komisija. 

ESAC priekšteces (CEIES — Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas padomdevējas 
komitejas) sastāvs bija plašāks. Pēc tam CEIES tika racionalizēta un pārveidota par ESAC, lai tā 
spētu koncentrētāk un rezultatīvāk paust dažādu lietotāju viedokļus.  

Eurostat piemēro MVU definīciju saskaņā ar Komisijas Ieteikumu par mikrouzņēmumu, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju (2003/361/EK), kurā atzīts, ka statistikas vajadzībām vienīgais 
vajadzīgais kritērijs ir darbinieku skaits. Eurostat pārskatīs pašreizējo definīciju un apsvērs iespēju 
pievienot finanšu kritērijus. 

1. ieteikums. Labāk apmierināt lietotāju vajadzības 

Komisija daļēji piekrīt šim ieteikumam.  
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Komisija sadarbībā ar ESAC izskatīs ESAC darbības un darba veidus, lai stiprinātu iekļautību. Tomēr 
Komisija uzskata, ka pašreizējā ESAC locekļu atlases procedūra ir piemērota. 

93. Komisija piekrīt, ka Eiropas statistikas programmā būtu jāatvēl pietiekami resursi Eurostat un 

valstu statistikas iestādēm, piešķirot augstu prioritāti inovatīviem projektiem.  

Eurostat finansē statistikas darbības, ja šis finansējums ir noteikts tiesību aktos. Visās statistikas 
darbībās, arī obligātajās, Eurostat finansējums var attiekties uz jaunām metodikām, jauniem datu 
avotiem vai jauniem politikas tematiem. 

Komisija apzinās kvalitatīvā novērtējuma nozīmi. Kopš 2018. gada ir panākti uzlabojumi, ieviešot e-
dotācijas, lai tiktu sniegts detalizēts pamatojums visām dotācijām. Komisija ņem vērā ERP 
apsvērumu un turpinās darbu šajā virzienā. 

Attiecībā uz DSA moduļiem visu ar dotācijām saistīto valstu ziņojumu kopsavilkumi ir publiski 
pieejami Eurostat tīmekļa vietnē. 

2. ieteikums. Tiekties palielināt Eiropas statistikas 

programmas finansiālo neatkarību un piešķirt prioritāti 

inovatīviem projektiem 

Komisija piekrīt 2. ieteikuma a) un b) punktam. 

Saistībā ar pašreizējās Eiropas statistikas programmas vidusposma novērtēšanu, kas tiks veikta 
2024. gadā, Komisija izvērtēs, vai ir iespējams mazināt nākamās Eiropas statistikas programmas 
atkarību no vairākiem finansējuma avotiem. 

Komisija piekrīt, ka Eiropas statistikas programmā būtu jāatvēl pietiekami resursi Eurostat un 
valstu statistikas iestādēm, piešķirot augstu prioritāti inovatīviem projektiem. Tam vajadzētu dot 
iespēju ESS attīstīt jaunus datu avotus un digitālās tehnoloģijas un pilnībā izmantot to potenciālu, 
jo īpaši, lai labāk izpildītu strauji mainīgās datu prasības, kas saistītas ar digitālo pārveidi, zaļo 
pārkārtošanos un klimata pārmaiņām, un šajā sakarā nodrošinātu paredzamo ES pievienoto 
vērtību. 

94. Sarežģītas metodikas problēmas ir rūpīgi jāizpēta un jāapspriež ar dalībvalstīm. Datu 

kvalitātes un konsekvences interesēs ir, lai šīs problēmas tiktu rūpīgi apspriestas pirms metodisko 
norādījumu izdošanas. 

Eurostat turpinās apspriest ar dalībvalstīm iespējamus atbalsta uzlabojumus un izskatīs, vai šajā 
sakarā būtu noderīgas iekšējas piezīmes. 

95. Lai gan Komisija atzīst, ka ir vēl vairāk jāsaskaņo dalībvalstu kvalitātes ziņojumi un to 

izklāsts, šie kvalitātes ziņojumi darbaspēka apsekojuma un uzņēmējdarbības statistikas jomā 
atbilst ESS vienotās integrētās metadatu sistēmas standartam un veselības izdevumu jomā — ESS 
kvalitātes ziņojumu struktūras standartam. 

96. Lai revidētajās jomās pārliecinātos par statistikas uzticamību, nav vajadzīgs pārbaudes darbs 

uz vietas dalībvalstīs, kāds tiek veikts, piemēram, pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā 
un nacionālā kopienākuma jomā.  
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Komisija uzskata, ka šajās jomās Eurostat kvalitātes novērtējumi ir balstīti uz pamatīgām 
validācijas procedūrām, kvalitātes ziņojumiem un diskusijām ar dalībvalstu statistiķiem. Eurostat 
strādās, lai vēl vairāk uzlabotu šo kvalitātes novērtējumu dokumentāciju.  

97. Ja valsts nav iesniegusi datus laikus, Eurostat ir izmantojis aplēses, lai iegūtu ES 

agregātdatus un nodrošinātu datu savlaicīgu publiskošanu.  

Nāves cēloņu datu vākuma pamatā ir mikrodati, t. i., dati par individuāliem nāves gadījumiem. Nav 
saskaņotas metodikas individuālu nāves gadījumu aplēšanai. Šāda aplēšana rada risku, ka tiks 
palaistas garām būtiskas tendenču izmaiņas, kā rezultāts varētu būt no epidemioloģiskā viedokļa 
kļūdaina interpretācija. Tāpēc attiecībā uz Franciju un ES 2018. gada agregātdatiem netika veiktas 
šādas aplēses par nāves cēloņiem. 

98. Ziņojumi tiek sagatavoti saskaņā ar regulu noteikumiem un ņemot vērā to, cik detalizēts 

ziņojums ir jāiesniedz Parlamentam un Padomei. 

Papildu informācija ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē. Eurostat arī regulāri sniedz informāciju un 
atbildes uz Eiropas Parlamenta un Padomes pieprasījumiem, piemēram, atbildot uz Parlamenta 
jautājumiem, uzturot kontaktus ar Parlamentu, piedaloties regulārās sanāksmēs Padomē, 
sagatavojot ikgadējo statistikas paketi, kas adresēta Padomei, u. c. Komisija izskatīs iespēju 
vajadzības gadījumā uzlabot ziņojumus nākotnē. 

3. ieteikums. Uzlabot dalībvalstu kvalitātes ziņojumus un 

Eiropas statistikas kvalitātes novērtējumu 

Komisija piekrīt 3. ieteikuma a) punktam.   

Komisija daļēji piekrīt 3. ieteikuma b) punktam. Komisija strādās, lai vēl vairāk uzlabotu savu 
kvalitātes novērtējumu dokumentāciju. Attiecībā uz kvalitātes novērtējumiem Komisija uzskata, ka 
revīzijas aptvertajās jomās tā veic rūpīgus kvalitātes novērtējumus, pamatojoties uz pamatīgām 
validācijas procedūrām, kvalitātes ziņojumiem un diskusijām ar dalībvalstu statistiķiem.  

99. Eurostat datu publicēšanas kalendāri ir pilnīgi un atbilst ESAO un valstu statistikas iestāžu 

praksei attiecībā uz sniegto informāciju.  

Saskaņā ar starptautisko praksi sīkāka informācija par sadalījumu, izmantoto klasifikāciju un 
metodiku, arī pārskatīšanu, ir sniegta metadatos vai statistikas produktos.  

Eurostat izplata DSA datus pa vairākām partijām, kas katra ietver vairāku valstu datus, tādējādi 
apmierinot lietotāju vajadzību pēc iespējas ātrāk piekļūt valstu datiem, pat ja ES agregātdati vēl 
nav pieejami. 

100. Skatīt atbildi uz 66. punktu. 

4. ieteikums. Pārskatīt pašreizējo praksi attiecībā uz piekļuvi 

statistikas datiem pirms to publicēšanas 

Komisija nepiekrīt 4. ieteikuma a) punktam, jo Eurostat prakse attiecībā uz piekļuvi statistikas 
datiem pirms to publicēšanas atbilst prakses kodeksam un tiks turpināta. 
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Komisija piekrīt 4. ieteikuma b) punktam un attiecīgi pārskatīs savas pašreizējās prakses kārtību. 

101. ERP apsvērumi attiecas uz ESGAB ieteikumiem.  

Par 2014. gada ESGAB profesionālizvērtēšanas 1.–4. ieteikumu attiecībā uz tiesību aktiem par 
augstākā līmeņa vadītāju iecelšanu un atlaišanu Eurostat bija atšķirīgs viedoklis, ko tas darīja 
zināmu ESGAB. 

Eurostat pašreizējā prakse attiecībā uz piekļuvi statistikas datiem pirms to publicēšanas atbilst 
prakses kodeksam.  

Skatīt detalizētās atbildes uz 73. punktu.  

102. No profesionālizvērtēšanas izrietošo uzlabošanas darbību izpildes kontrole balstījās ne tikai 

uz uzticēšanos. Eurostat ir veicis kontroles pasākumus, pārbaudot šo darbību īstenošanu, un par to 
regulāri ziņojis ESSK. Tādējādi darbību īstenošanu pārbaudīja arī šī komiteja. 

Pēdējā uzraudzības kārtā Eurostat pārbaudīja valsts statistikas iestāžu paziņoto progresu, 
piemēram, pārbaudot, vai informācija ir pieejama tīmekļa vietnē, vai dokumenti ir sagatavoti utt. 
Vajadzības gadījumā dalībvalstīm tika nosūtītas vēstules, kurās tika lūgta papildu informācija.  

Lai vērstu par labu to, ka galveno ieinteresēto personu augstākā līmeņa pārstāvji netika iesaistīti 
savlaicīgi, ESS profesionālizvērtēšanas trešajā kārtā tika izstrādāta komunikācijas kampaņa un tika 
ierosināta īpaši uzraugošās ministrijas / atbildīgās valdības struktūras iesaiste. 

103. Nopietnas profesionālizvērtēšanas sagatavošana un veikšana prasa laiku. Ir jāizdara 
secinājumi no iepriekšējām kārtām, vajadzības gadījumā jāpārskata prakses kodekss, jāizstrādā 
metodika un pavaddokumenti, par kuriem jāvienojas ESSK, un jāveic profesionālizvērtēšana.  

Konstatētais starplaiks starp divām profesionālizvērtēšanas kārtām netiek uzskatīts par būtisku 
problēmu. Jāatzīmē arī, ka Covid-19 ietekmes dēļ trešās kārtas īstenošanas periods tika pārcelts no 
2020.–2022. gada uz 2021.–2023. gadu. 

5. ieteikums. Izvērtēt Eiropas Statistikas pārvaldības 

konsultatīvās padomes pilnvaru stiprināšanas iespējas 

Komisija nepieņem šo ieteikumu.  

Saskaņā ar Lēmumu Nr. 235/2008/EK, ar ko izveido ESGAB, ESGAB mērķis ir sniegt neatkarīgu 
pārskatu par Eiropas Statistikas sistēmu saistībā ar Eiropas Statistikas prakses kodeksa īstenošanu. 
Profesionālizvērtēšana tiek izmantota, lai, pamatojoties uz pārredzamu metodiku, novērtētu, kā 
Eurostat un ESS ievēro prakses kodeksu. Eurostat uzskata, ka ESGAB ir plašas pilnvaras rīkoties un 
paust viedokli par profesionālizvērtēšanu. 
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