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SOMMARJU EŻEKUTTIV (I-X) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni 

I l-istatistika Ewropea hija żviluppata, prodotta u mqassma f’konformità mal-prinċipji minquxa fl-

Artikolu 338 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u elaborati aktar fir-Regolament 
(KE) Nru 223/2009 dwar l-istatistika Ewropea, kif ukoll il-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea. 
Billi jimmira li jipprovdi informazzjoni statistika affidabbli u komparabbli, il-Eurostat jappoġġja 
politiki tal-Unjoni bbażati fuq l-evidenza u l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi tal-
Kummissjoni u jinforma lill-utenti kollha kif ukoll lin-negozji u lill-pubbliku inġenerali. 

Il-prijoritajiet statistiċi tal-Unjoni huma definiti fi programmi statistiċi pluriennali proposti mill-
Kummissjoni u adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-Eurostat jimplimenta l-baġit tal-
programmi statistiċi permezz ta’ għotjiet u kuntratti ta’ akkwist pubbliku. 

Il-Eurostat jipproduċi statistika Ewropea adattata għall-iskop tagħha fi sħubija mal-istituti 
nazzjonali tal-istatistika tal-Istati Membri u awtoritajiet nazzjonali oħra maħtura biex jipproduċu 
statistika uffiċjali bħala parti mis-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) u bbażata fuq standards, 
metodi, proċeduri, prattiki u għodod statistiċi kondiviżi. Il-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-
Istatistika (ESSC) jipprovdi gwida professjonali għall-ESS; huwa ppresedut mill-Eurostat u magħmul 
minn rappreżentanti tal-istituti nazzjonali tal-istatistika membri. Il-kooperazzjoni mill-qrib fl-ESS 
għandha l-għan li tiżviluppa metodoloġija statistika biex tarmonizza d-data u tipproduċi data 
komparabbli madwar l-Istati Membri, li hija ppubblikata fuq is-sit web tal-Eurostat skont il-
kalendarji tar-rilaxx disponibbli għall-pubbliku. 

IV Abbażi tar-riżultati tal-istħarriġ tal-Eurostat dwar is-sodisfazzjon tal-utenti, il-kwalità tad-data 

tal-Eurostat hija kklassifikata mill-maġġoranza tal-utenti bħala tajba ħafna jew ta’ kwalità tajba 
(26 % qisuha bħala tajba ħafna u 46 % oħra bħala tajba fl-aħħar stħarriġ fl-2020). Dan huwa 
kkonfermat mir-riżultati tal-istħarriġ il-ġdid tal-2022 dwar is-sodisfazzjon tal-utenti, b’ 30 % ta’ 
klassifikazzjonijiet tajbin ħafna u 41 % ta’ klassifikazzjonijiet tajbin. 

V Mill-2018 ġiet stabbilita sistema ta’ monitoraġġ aktar robusta bbażata fuq indikaturi aħjar. Fl-

opinjoni tal-Kummissjoni, l-indikaturi l-ġodda se jippermettu li jitkejlu b’mod oġġettiv, bl-użu tat-
teknoloġiji diġitali, ir-rilevanza, il-puntwalità u l-komparabbiltà matul iż-żmien kollu tal-istatistika 
Ewropea. Saru żewġ evalwazzjonijiet interim u waħda finali tal-implimentazzjoni tal-programm li 
jkopru t-tul kollu tiegħu (2013–2020), li ġew ippubblikati fuq is-sit web tal-Eurostat. 

Il-kompożizzjoni tal-predeċessur tal-Kumitat Konsultattiv Ewropew tal-Istatistika (ESAC), jiġifieri l-
Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar l-Informazzjoni Statistika fis-Sfera Ekonomika u Soċjali (CEIES, 
fl-akronimu Franċiż) kienet usa’. Is-CEIES imbagħad ġie ssimplifikat fil-forma ta’ ESAC biex isir 
aktar iffukat u effettiv fit-twassil tal-fehmiet tad-diversi utenti. 

Fir-rigward tal-ħtiġijiet tal-utenti, il-Eurostat ixerred ammont kbir ta’ statistika li fuqha l-utenti 
jistgħu jibbażaw il-ħidma tagħhom fl-oqsma awditjati anki jekk huwa meħtieġ aktar titjib fuq xi 
aspetti, li bħalissa qed jiġu rieżaminati mill-Eurostat. 

VI Il-Eurostat jiffinanzja attivitajiet statistiċi meta dan il-finanzjament ikun stipulat fil-

leġiżlazzjoni. Għall-attivitajiet statistiċi kollha, inklużi l-attivitajiet obbligatorji, il-finanzjament tal-
Eurostat jista’ jkun relatat ma’ proġetti li jġibu jew jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi, sorsi ġodda 
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ta’ data, studji pilota u ta’ fattibbiltà, suġġetti ġodda ta’ politika għal implimentazzjoni futura 
possibbli, il-produzzjoni ta’ statistika sperimentali, biex jiġi introdott titjib ukoll fil-forma ta’ proċessi 
statistiċi aktar effiċjenti jew metodoloġija innovattiva. Il-Kummissjoni taqbel li għandhom jiġu 
allokati biżżejjed riżorsi lill-Eurostat u lill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Istatistika permezz tal-
programm statistiku Ewropew, bi prijorità għolja mogħtija lill-proġetti innovattivi. L-aċċess għal 
riżorsi addizzjonali minn programmi oħra tal-Unjoni hija prattika komuni li tappoġġa l-ħtiġijiet 
statistiċi addizzjonali speċifiċi tal-politiki tal-Kummissjoni, li ma jistgħux jiġu koperti bir-riżorsi tal-
ESP. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, dan ma jpoġġix f’dubju l-indipendenza professjonali tal-Eurostat 
fir-rigward ta’ dipartimenti oħra tal-Kummissjoni. 

VII Fl-oqsma koperti mill-awditu, ix-xogħol ta’ verifika fuq il-post fl-Istati Membri bħal fil-

proċedura ta’ defiċit eċċessiv u l-introjtu nazzjonali gross mhuwiex statistikament meħtieġ biex tiġi 
żgurata l-affidabbiltà tal-istatistika. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, fl-oqsma kkonċernati, l-Eurostat 
iwettaq valutazzjonijiet fil-fond dwar il-komparabbiltà u l-koerenza tad-data u dawk il-
valutazzjonijiet huma bbażati fuq proċeduri robusti ta’ validazzjoni, rapporti ta’ kwalità kif ukoll 
diskussjonijiet mal-istatistiċi tal-Istati Membri. 

Il-Eurostat se jaħdem biex jarmonizza aktar ir-rapporti ta’ kwalità mill-Istati Membri u l-
preżentazzjoni tagħhom, kif ukoll biex itejjeb il-puntwalità fl-oqsma msemmija (statistika dwar is-
saħħa u n-negozju) f’kooperazzjoni mal-Istati Membri. 

VIII Il-kalendarji tar-rilaxx tal-Eurostat huma kompluti u konformi mal-prattiki tal-OECD u l-

Istituti Nazzjonali tal-Istatistika f’termini tad-dettalji pprovduti. F’konformità mal-prattiki 
internazzjonali, aktar dettalji huma pprovduti fil-metadata jew fil-prodotti statistiċi.  

Il-Eurostat qed jirrevedi l-politiki ta’ reviżjoni tiegħu b’reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Bord 
Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ESGAB).  

Il-prattika attwali tal-Eurostat ta’ aċċess qabel ir-rilaxx hija konformi mal-Kodiċi ta’ Prattika. 
Madankollu, il-Eurostat se jivvaluta mill-ġdid il-modalitajiet tal-prattiki attwali tiegħu ta’ qabel ir-
rilaxx.  

IX L-evalwazzjonijiet bejn il-pari huma bbażati fuq metodoloġija kompluta u effiċjenti, inklużi l-

frekwenza u l-kopertura tagħhom, approvata mill-ESSC. Il-Kummissjoni tqis li l-frekwenza u l-
kopertura attwali tal-evalwazzjonijiet bejn il-pari huma adattati għall-iskop tagħhom. 

X Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet mill-QEA: 

- Il-Kummissjoni taċċetta l-ewwel rakkomandazzjoni parzjalment.  

- Il-Kummissjoni taċċetta t-tieni rakkomandazzjoni.  

- Il-Kummissjoni taċċetta t-tielet rakkomandazzjoni parzjalment.  

- Il-Kummissjoni taċċetta r-raba’ rakkomandazzjoni parzjalment. 

- Il-Kummissjoni taċċetta l-ħames rakkomandazzjoni.  
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INTRODUZZJONI (Paragrafi 1-11) 

11 Skont id-Deċiżjoni 234/2008, il-missjoni tal-ESAC hija li tassisti lill-Parlament Ewropew, lill-

Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jiżguraw li r-rekwiżiti tal-utenti u l-ispejjeż sostnuti mill-fornituri u 
l-produtturi tal-informazzjoni jiġu kkunsidrati fil-koordinazzjoni tal-għanijiet strateġiċi u l-
prijoritajiet tal-politika ta’ informazzjoni statistika tal-Unjoni. Il-kompożizzjoni tal-ESAC hija 
preskritta legalment ukoll.  

Il-mandat tal-ESGAB huwa li jipprovdi ħarsa ġenerali indipendenti tal-ESS fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea, kif definit fid- Deċiżjoni Nru 
235/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

AMBITU U APPROĊĊ TAL-AWDITJAR 
(Paragrafi 12-20)  

L-ebda tweġiba mill-Kummissjoni.  

OSSERVAZZJONIJIET (Paragrafi 21-89) 

Tweġibiet tal-Kummissjoni: 

23 Mill-2018, ġiet stabbilita sistema ta’ monitoraġġ aktar robusta bbażata fuq indikaturi u rabtiet 

aħjar bejn l-attivitajiet u l-objettivi tal-Programm Ewropew tal-Istatistika kif muri fil-Figura 4. Fl-
opinjoni tal-Kummissjoni, l-indikaturi l-ġodda se jippermettu li jitkejlu b’mod oġġettiv, bl-użu tat-
teknoloġiji diġitali, ir-rilevanza, il-puntwalità u l-komparabbiltà matul iż-żmien kollu tal-istatistika 
Ewropea. Saru żewġ evalwazzjonijiet interim u waħda finali tal-implimentazzjoni tal-programm li 
jkopru t-tul kollu tiegħu (2013–2020). Din l-evalwazzjoni finali vvalutat jekk l-objettivi tal-
programm intlaħqux. L-evalwazzjoni hija magħmula minn Rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjah, it-tnejn ippubblikati 
fuq is-sit web tal-Eurostat.  

25 Il-konsultazzjonijiet dwar prodotti speċifiċi għandhom l-għan li jistudjaw is-sodisfazzjon tal-

utenti b’dawk il-prodotti ta’ grupp fil-mira speċifiku, jiġifieri l-istatistika sperimentali tfittex 
konsultazzjoni mal-akkademja dwar is-solidità tal-metodi u l-eżiti, il-konsultazzjoni ma’ persuni 
b’diżabilità għandha l-għan li tittestja l-aċċessibbiltà tal-istatistika permezz ta’ diversi mezzi.  

Il-mezzi tal-Eurostat biex jiġu identifikati l-ħtiġijiet tal-utenti jinkludu wkoll il-konsultazzjoni fuq 
skala wiesgħa u inklużiva ta’ diversi gruppi ta’ utenti fl-2017 imsejħa Potenza mill-istatistika. Din 
laqqgħet flimkien rappreżentanti eminenti ta’ perspettivi differenti tas-soċjetà, biex 
jikkonsultawhom dwar liema ħtiġijiet futuri ta’ informazzjoni se jkunu u kif jistgħu jiġu ssodisfati 
mill-istatistika uffiċjali Ewropea. Id-dettalji sħaħ huma disponibbli fuq is-sit web tal-Eurostat. 

26 L-utenti, ir-rispondenti, u partijiet ikkonċernati oħra fl-istatistika Ewropea (inklużi l-komunità 

xjentifika, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili) huma rrappreżentati minn 12-il membru li jinħatru mill-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=MT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=MT
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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Kummissjoni (wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill), f’konformità mad-Deċiżjoni 
237/2008/CE tal-11 ta’ Marzu 2008. 

Il-kompożizzjoni tal-predeċessur tal-ESAC (CEIES il-Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar l-
Informazzjoni Statistika fis-Sfera Ekonomika u Soċjali) kienet usa’. Is-CEIES imbagħad ġie 
ssimplifikat fil-forma ta’ ESAC biex isir aktar iffukat u effettiv fit-twassil tal-fehmiet tad-diversi 
utenti. 

28 Fir-rigward tal-istatistika dwar ir-riżorsi u l-attivitajiet tal-kura tas-saħħa, il-ġbir ta’ data mhux 

relatata man-nefqa tal-Kura tas-Saħħa Konġunta Eurostat-OECD-WHO diġà jipprovdi data 
sinifikanti għall-ħtiġijiet tal-utenti.  Sabiex titjieb aktar il-kwalità u l-kompletezza u tiġi żgurata s-
sostenibbiltà tal-ġbir tad-data, l-Eurostat żviluppa abbozz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni dwar 
il-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, ir-riżorsi umani tal-kura tas-saħħa u l-użu tal-kura tas-saħħa. L-
abbozz tar-regolament ta’ implimentazzjoni huwa previst li jiġi adottat sa tmiem l-2022.  

Il-morbidità hija rikonoxxuta internazzjonalment mill-esperti bħala fenomenu kumpless ħafna biex 
jitkejjel minn perspettiva statistika. Is-suġġett tal-istatistika dwar il-morbidità ġie diskuss mar-
rappreżentanti mill-Istati Membri f’għadd ta’ gruppi ta’ esperti fl-Eurostat (Task Force dwar l-
Istatistika tal-Morbidità, il-Grupp Tekniku dwar l-Istatistika tal-Morbidità, il-Grupp ta’ Ħidma dwar l-
istatistika dwar is-Saħħa Pubblika) u mal-utenti tad-data mid-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-
Sikurezza Alimentari (SANTE). Il-Eurostat ipprovda għotjiet lill-Istati Membri biex iwettqu ġbir ta’ 
data pilota bl-għan li tiġi ttestjata l-fattibbiltà tal-użu tas-sorsi tad-data identifikati permezz ta’ 
żviluppi metodoloġiċi. Ir-riżultati tal-ġbir tad-data pilota se jiġu analizzati fl-2023. 

29 Il-Eurostat japplika d-definizzjoni ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) skont ir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju 
(2003/361/KE), li l-Artikolu 7 tagħha jirrikonoxxi li – għal skopijiet ta’ statistika – l-uniku kriterju 
meħtieġ huwa l-għadd ta’ impjegati. 

Madankollu, l-Eurostat irrikonoxxa l-ħtieġa li tiġi rieżaminata d-definizzjoni użata bħalissa u li jiġi 
kkunsidrat l-arrikkiment tas-sett ta’ kriterji b’dawk finanzjarji biex jirriflettu aħjar ir-realtà 
ekonomika li qed tevolvi. 

31 L-għotjiet jintużaw ukoll għall-iżvilupp ta’ metodoloġiji statistiċi u sorsi ta’ data ġodda, għall-

iżvilupp ta’ oqfsa ta’ assigurazzjoni tal-kwalità għall-istatistika bbażati fuq sors ta’ data uniku ġdid 
jew taħlita ta’ sorsi ta’ data (eż. data amministrattiva u big data). 

32 Fil-fehma tal-Kummissjoni, il-finanzjament ta’ attivitajiet statistiċi permezz ta’ krediti 

sottodelegati jitwettaq fir-rigward tal-indipendenza professjonali tal-Eurostat fir-rigward ta’ 
dipartimenti oħra tal-Kummissjoni.  

Il-ħtiġijiet speċifiċi tad-Direttorati Ġenerali jirriflettu l-prijoritajiet tal-utenti tal-politika jew ir-
rekwiżit li jiġi mmonitorjat u evalwat l-impatt ta’ programmi ta’ nfiq konkreti bbażati fuq data u 
statistika robusti ta’ kwalità għolja, mhux abbażi ta’ studji kkummissjonati ad hoc biss. Il-ħtiġijiet 
tad-data ta’ servizzi oħra tal-Kummissjoni mhumiex ad hoc u għal żmien qasir. Dawn l-għotjiet 
jistgħu jkopru wkoll studji pilota jew jiffukaw fuq it-twittija tat-triq għall-użu ta’ metodoloġiji ġodda 
jew sorsi ġodda ta’ data – attivitajiet li altrimenti ma jiġux iffinanzjati fil-livell nazzjonali.   

L-atti leġiżlattivi adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill xi drabi jipprevedu l-finanzjament 
tal-attivitajiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-att. Dawk l-attivitajiet jistgħu jirreferu għal 
studji pilota volontarji biex jivvalutaw il-fattibbiltà tat-titjib ta’ ġbir ta’ data ġdida ta’ ċerti aspetti 
tal-istatistika li għandha tiġi prodotta bħall-granularità fil-livell territorjali, jew għall-iżvilupp ta’ 
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metodoloġiji għall-istatistika kkonċernata. F’każijiet oħra, huma jirreferu għall-ġbir u l-produzzjoni 
attwali tal-istatistika, pereżempju dwar suġġetti ad hoc meħtieġa mill-utenti bħal fl-istatistika 
Soċjali Reg. 2019/1700 u fir-Regolament dwar l-Istatistika tan-Negozju 2019/2152.  

33 Il-Eurostat jiffinanzja attivitajiet statistiċi meta dan il-finanzjament ikun stipulat fil-

leġiżlazzjoni. Għall-attivitajiet statistiċi kollha, inklużi l-attivitajiet obbligatorji, il-finanzjament tal-
Eurostat jista’ jkun relatat ma’ proġetti li jġibu jew jittestjaw soluzzjonijiet innovattivi, sorsi ġodda 
ta’ data, studji pilota u ta’ fattibbiltà, suġġetti ġodda ta’ politika għal implimentazzjoni futura 
possibbli, il-produzzjoni ta’ statistika sperimentali, biex jiġi introdott titjib ukoll fil-forma ta’ proċessi 
statistiċi aktar effiċjenti jew metodoloġija innovattiva.  

Fir-rigward tal-ispejjeż tal-persunal, il-Eurostat japplika l-Artikolu 186.4e tar-Regolament 
Finanzjarju tal-UE. 

34 il-Kummissjoni hija konxja tal-importanza ta’ valutazzjoni kwalitattiva. Sar titjib bl-

introduzzjoni tal-eGrants mill-2018 bl-għan li jkun hemm ġustifikazzjonijiet dettaljati għall-għotjiet 
kollha. Il-Kummissjoni tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA u se tkompli taħdem f’din id-direzzjoni. 

Għall-moduli tal-Istħarriġ dwar il-Forza tax-Xogħol tal-UE (LFS), is-sinteżi tar-rapporti nazzjonali 
kollha relatati mal-għotjiet huma disponibbli għall-pubbliku permezz tas-sit web tal-Eurostat. 

39 Problemi metodoloġiċi kumplessi jeħtieġu investigazzjoni bir-reqqa u diskussjonijiet mal-Istati 

Membri. Huwa fl-interess tal-kwalità u l-konsistenza tad-data jekk tali diskussjonijiet isiru fid-
dettall qabel ma tinħareġ gwida metodoloġika. 

42 In-nuqqas ta’ nefqa fuq is-saħħa huwa ġbir konġunt ta’ data tal-Eurostat-OECD-WHO li jsegwi 

l-istandard tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) fir-rigward tal-
metadata mitluba. Is-sorsi u l-metodi sottostanti huma disponibbli fil-fajls tal-metadata. 

L-istatistika tvarja f’termini ta’ metodi u sorsi ta’ data użati kif ukoll fil-pass tal-iżvilupp tagħhom 
maż-żmien. Għalhekk, ir-regolarità tal-għoti ta’ rapporti ta’ kwalità tvarja bejn l-oqsma tal-
istatistika. 

43 filwaqt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar armonizzazzjoni tar-rapporti ta’ kwalità 

mill-Istati Membri u l-preżentazzjoni tagħhom, dawk ir-rapporti ta’ kwalità jsegwu l-istandard tas-
Sistema Unika Integrata tal-Metadejta tal-ESS fl-LFS u fl-istatistika tan-negozju u l-Istandard tal-
ESS għall-Istruttura tar-Rapporti ta’ Kwalità fin-Nefqa fuq is-Saħħa. 

44 u 45 Fl-oqsma koperti mill-awditu, ix-xogħol ta’ verifika fuq il-post fl-Istati Membri bħal fil-

proċedura ta’ defiċit eċċessiv u l-introjtu nazzjonali gross mhuwiex statistikament meħtieġ biex tiġi 
żgurata l-affidabbiltà tal-istatistika. Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, fl-oqsma kkonċernati, l-Eurostat 
iwettaq valutazzjonijiet fil-fond dwar il-komparabbiltà u l-koerenza tad-data u dawk il-
valutazzjonijiet huma bbażati fuq proċeduri robusti ta’ validazzjoni, rapporti ta’ kwalità kif ukoll 
diskussjonijiet mal-istatistiċi tal-Istati Membri. Għall-istatistika tas-saħħa u l-LFS, iż-żjarat fuq il-
post jitwettqu meta jkun meħtieġ iżda huma ta’ natura differenti minn dawk implimentati fil-
proċedura ta’ defiċit eċċessiv u l-introjtu nazzjonali gross. 

46 Il-Eurostat isegwi b’mod proattiv u rapidu kwistjonijiet marbuta mal-iskadenzi tat-trażmissjoni, 

il-kompletezza tad-data, il-metodoloġija, u l-kwalità tad-data statistika pprovduta mill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-istatistika. L-azzjonijiet meħtieġa jittieħdu, fil-livell xieraq, biex jissolvew kwistjonijiet 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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pendenti potenzjali direttament bejn l-Eurostat u l-Istitut Nazzjonali tal-Istatistika. Meta dawk l-
azzjonijiet ta’ monitoraġġ tal-konformità fil-livell tas-servizz ma jirnexxux, il-Eurostat jikkunsidra 
jekk għandhiex tinbeda azzjoni formali fil-livell tal-Kummissjoni. 

48 Il -Eurostat se jaħdem biex itejjeb aktar id-dokumentazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-kwalità 

tiegħu. 

 

 

 

 

Kaxxa 1 - Eżempji ta’ dgħufijiet marbuta mal-akkuratezza 

Il-pajjiżi kollha indirizzaw iż-żieda fin-nuqqas ta’ rispons tal-unità għal-LFS maż-żmien billi mxew 

lejn ġbir ta’ data b’diversi modi (online, bit-telefown, fiżiku) jew bl-użu ta’ tekniki statistiċi biex 

jissostitwixxu l-valuri neqsin. Il-Eurostat appoġġa lill-Istati Membri permezz ta’ għotjiet iddedikati 

biex jesploraw modi biex jillimitaw in-nuqqas ta’ rispons u jipprovdi taħriġ u sessjonijiet ta’ ħidma 

biex jiffaċilita l-iskambju ta’ prattika tajba.  

Fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ preċiżjoni, li għalihom il-pajjiżi huma mitluba jipprovdu 

żbalji standard, l-Eurostat ma jistax jikkalkula l-iżbalji standard waħdu peress li l-Eurostat ma 

għandux aċċess għall-informazzjoni kollha meħtieġa għall-kalibrazzjoni li tkun ġejja minn sorsi 

oħra ta’ data nazzjonali.  

Għall-kuntrarju tal-LFS, l-istatistika strutturali tan-negozju mhijiex stħarriġ kampjun u din hija r-

raġuni għaliex ma teħtieġx kalkolu tal-intervalli ta’ kunfidenza. Il-Eurostat analizza b’mod 

sistematiku l-livell ta’ konformità mar-Regolament dwar l-Istatistika Strutturali tan-Negozju (SBS) 

(Nru 295/2008) fir-rigward tal-applikazzjoni korretta tal- “intrapriża” bħala unità statistika kif 

definita fir-Regolament dwar l-Unità tal-Istatistika (Nru 696/93) u fl-2015 talab lill-Istati Membri 

kollha li mhumiex konformi biex jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni biex tintlaħaq konformità sħiħa. L-

Istati Membri qed jimplimentaw progressivament il-pjanijiet ta’ azzjoni tagħhom, madankollu, dan 

huwa suġġett kumpless li jeħtieġ iż-żmien u r-riżorsi minnhom. Is-segwitu huwa żgurat mill-

Eurostat permezz ta’ eżerċizzju ta’ rendikont fil-kuntest tal-Grupp tad-Diretturi tal-Istatistika tan-

Negozju. Il-Eurostat jaqbel li l-implimentazzjoni sħiħa tal-“intrapriża” tal-Unità tal-Istatistika f’ħafna 

każijiet tikkawża interruzzjoni fis-serje kronoloġika, madankollu dan ma jistax jiġi evitat. Mhuwiex 

meħtieġ li tiġi kkalkulata mill-ġdid is-serje kronoloġika għall-indikaturi aggregati meta l-

interruzzjoni tas-serje kronoloġika ma tinvolvix bidliet sinifikanti fid-daqs tan-numri. 

Filwaqt li l-Eurostat jirrikonoxxi l-importanza li jitħaddnu teknoloġiji diġitali ġodda biex jitnaqqsu l-

ispejjeż tal-produzzjoni tal-istatistika u jiġi minimizzat ir-riskju ta’ żball uman, sistemi differenti ta’ 

ġbir tad-data (fuq il-karta jew elettronikament) mhumiex ugwali għal kwalità kompromessa.  

Il-ġestjoni tal-kwalità tar-rekords individwali hija kompetenza nazzjonali u l-Istati Membri 

għandhom ir-responsabbiltà primarja li jiżguraw l-ikkowdjar u t-taħriġ korretti tal-kodifikaturi.  

Fir-rigward tal-Italja, il-metadata nazzjonali fiha informazzjoni dwar il-ġestjoni tal-kwalità, il-

kodifikazzjoni u l-eżitu tal-awditu.  
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Il-Finlandja ma indikat l-ebda problema ta’ kwalità lill-Eurostat fil-fajl nazzjonali tal-metadata u 

lanqas ma għandha Ċipru. 

50 Ara t-tweġibiet speċifiċi għall-Kaxxa 2. 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa 2 - Eżempji ta’ dgħufijiet li jaffettwaw il-
komparabbiltà tad-data 

Fir-rigward tal-istatistika strutturali tan-negozju, l-implimentazzjoni sħiħa tal- “intrapriża” tal-Unità 

tal-Istatistika tista’ tikkawża interruzzjoni fis-serje kronoloġika f’ħafna każijiet. Madankollu, dan 

huwa inevitabbli minħabba d-differenzi fil-kunċetti. Mhuwiex meħtieġ li tiġi kkalkulata mill-ġdid is-

serje kronoloġika għall-indikaturi aggregati meta l-interruzzjoni tas-serje kronoloġika ma tinvolvix 

bidliet sinifikanti fid-daqs tan-numri. 

 

Rigward l-istatistika tan-nefqa fuq is-saħħa, l-Eurostat ħadem flimkien mal-esperti mill-Istati 

Membri fuq ir-rabtiet u d-differenzi bejn il-kontijiet nazzjonali u s-Sistema tal-Kontijiet tas-Saħħa 

(SHA) fil-kuntest tan-Nefqa tal-Kura tas-Saħħa tat-Task Force tal-ESS (TF HCE) mill-2019.  Il-

valutazzjoni tan-nefqa minn fornituri mhux tas-suq fl-SHA hija parti minnha. 

51 Il-pajjiżi kollha huma mitluba jikkodifikaw il-kawżi tal-mewt skont il-Klassifikazzjoni 

Internazzjonali tal-Mard (ICD) tad-WHO (skont ir-Regolament 1338/2008).  

Il-pajjiżi huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe aġġornament fis-sistemi ta’ kodifikazzjoni 
awtomatizzati tagħhom, kif ukoll jipprovdu informazzjoni dwar l-għażla u l-modifika tal-kawża 
sottostanti tal-mewt fil-metadata tagħhom. Il-Eurostat huwa konxju tad-differenzi sinifikanti bejn 
il-pajjiżi għall-pulmonite u d-dimenzja bħala kawżi tal-mewt u għalhekk is-suġġetti bħalissa qed 
jiġu diskussi fil-Grupp Tekniku dwar il-Kawżi tal-Mewt. 

55 Id-dewmien fis-sottomissjoni tad-data mill-Istati Membri ma jfissirx awtomatikament li din id-

data hija skaduta u l-proċess huwa ineffettiv. Id-durata tad-dewmien hija l-fattur ewlieni biex tiġi 
vvalutata l-użabbiltà tad-data.  Jekk id-dewmien ikun qasir, id-data xorta tista’ tiġi ppubblikata biex 
tissodisfa l-ħtiġijiet tal-utent. 

Kaxxa 3 - Eżempji ta’ dewmien fis-sottomissjoni tad-data 

In-nefqa fuq is-saħħa 
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Fl-2020, id-deterjorament tal-puntwalità kien dovut għall-kriżi tal-COVID-19. Erba’ pajjiżi infurmaw 

lill-Eurostat dwar dewmien potenzjali minħabba l-ħidma tagħhom fuq l-istatistika nazzjonali dwar 

il-COVID-19. Il-Eurostat qassar l-iskadenzi tal-validazzjoni interna biex jiżgura li d-data titqassam 

fil-ħin. 

56 Dwar il-kawżi tal-mewt, il-ġbir tad-data huwa bbażat fuq mikrodata, jiġifieri mwiet individwali. 

Ma hemm l-ebda metodoloġija maqbula rigward l-istima tal-imwiet individwali. Stima bħal din 
tinvolvi r-riskju ta’ bidliet importanti nieqsa fix-xejriet, u b’hekk twassal għal interpretazzjonijiet 
żbaljati possibbli minn perspettiva epidemjoloġika. Għalhekk, ma saru l-ebda stimi bħal dawn tal-
kawżi tal-mewt għall-aggregati ta’ Franza u tal-UE għall-2018. 

57 Filwaqt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi d-differenzi fil-livell ta’ dettalji bejn iż-żewġ rapporti 

eżaminati mill-QEA, għandu jitqies li r-rapporti jirriflettu l-kontenut u l-istruttura meħtieġa mil-
leġiżlaturi tal-UE f’kull wieħed miż-żewġ każijiet. Barra minn hekk, ir-rapporti tal-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandhom ikunu limitati għal 15-il paġna li min-naħa tagħhom 
jillimitaw il-livell ta’ dettalji li għandhom jiġu pprovduti. Il-Eurostat jagħmel disponibbli data 
dettaljata dwar il-kwalità fuq is-sit web tiegħu, mhux illinkjata mar-rekwiżiti ta’ rappurtar mill-
Parlament u mill-Kunsill. 

Kaxxa 4 - Dgħufijiet fir-rappurtar tal-kwalità lill-Parlament u 
lill-Kunsill 

Rigward ir-Rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-LFS tweġibiet 

għat-talba tal-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 li jistipula li: 

‘Rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jiġi sottomess mill-Kummissjoni 

lill-Parlament u lill-Kunsill kull tliet snin, mis-sena 2000. Dan ir-rapport għandu jistma b’mod 

partikolari l-kwalità tal-metodi ta’ statistika maħsuba mill-Istati Membri biex itejbu r-riżultati jew 

biex iħaffu l-proċeduri tal-istħarriġ.’ 

Dwar ir-rapport lill-Kunsill Ewropew u lill-Parlament dwar statistika strutturali kummerċjali, 

tweġibiet għat-talba tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 295/2008 dwar statistika 

strutturali kummerċjali li tistipula li: 

‘Il-Kummissjoni għandha, sad-29 ta' April 2011 u darba kull tliet snin wara dan, tippreżenta rapport 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istatistika kkumpilata skond dan ir-Regolament u l-aktar 

dwar il-kwalità tagħha u l-piż fuq il-kummerċ.’ 

58 Ir-rapporti jitħejjew skont id-dispożizzjonijiet fir-regolamenti u jikkunsidraw liema livell ta’ 

dettall għandu jipprovdi rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Informazzjoni komplementari hija disponibbli fuq is-sit web tal-Eurostat. Il-Eurostat jipprovdi wkoll 
regolarment informazzjoni u talbiet ta’ tweġibiet mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill eż. 
permezz tal-mistoqsijiet tal-Parlament, kuntatti mal-Parlament, laqgħat regolari fil-Kunsill, il-
pakkett statistiku annwali indirizzat lill-Kunsill eċċ. 

61 Il-Eurostat iqassam id-data tal-LFS f’għadd ta’ pajjiżi biex iwieġeb għad-domanda tal-utenti 

biex id-data nazzjonali tkun disponibbli malajr kemm jista’ jkun, anki jekk l-aggregat tal-UE għadu 
mhux disponibbli. Dejjem ikun hemm intervall ta’ żmien bejn is-sottomissjoni u d-disseminazzjoni 
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tad-data. Dan huwa dovut għall-fatt li l-Eurostat jirċievi mikrodata, jivvalida d-data, possibbilment 
jerġa’ jibgħat mill-ġdid is-settijiet tad-data kkoreġuti, l-Eurostat jikkalkula l-indikaturi u jitlob lill-
Istati Membri jikkonfermaw ir-riżultati ewlenin aggregati qabel id-disseminazzjoni. 

Fir-rigward tad-data dwar in-nefqa fuq is-saħħa, id-disseminazzjoni sseħħ fl-istess sena tas-
sottomissjoni tad-data. Fl-2020 minħabba dewmien fit-trażmissjoni mill-Istati Membri tad-data 
marbuta mal-kriżi tas-saħħa, l-Eurostat aċċellera l-kontrolli ta’ validazzjoni tiegħu biex ma joħloqx 
lakuna fid-disseminazzjoni tad-data. 

62 Il-kalendarji tar-rilaxx tal-Eurostat huma kompluti u konformi mal-prattiki tal-OECD u l-Istituti 

Nazzjonali tal-Istatistika f’termini tad-dettalji pprovduti.  F’konformità mal-prattiki internazzjonali, 
id-dettalji dwar id-diżaggregazzjoni , il-klassifikazzjoni użata u l-metodoloġiji inklużi r-reviżjonijiet 
huma pprovduti fil-metadata jew fil-prodotti statistiċi. Fir-rapport tiegħu tal-2021, l-ESGAB indika 
wkoll li “kalendarju dettaljat tar-rilaxx pubbliku li jkopri perjodi differenti u prodotti statistiċi huwa 
disponibbli għall-utenti” huwa wieħed mill-punti b’saħħithom tal-Eurostat fir-rigward tal-
konformità tiegħu mal-Kodiċi ta’ Prattika. 

63 Il-Eurostat se jeżamina s-suġġett tal-politiki ta’ reviżjoni u se jinvestiga jekk il-linji gwida 

eżistenti jistgħux jiġu estiżi għal oqsma statistiċi jew settijiet ta’ data oħra. 

65 Il-Eurostat implimenta azzjonijiet bi tweġiba għar-rakkomandazzjonijiet tal-ESGAB 2015/5 u 

2015/7. Ir-rakkomandazzjoni 2021/4 tiddikjara li l-Eurostat għandu jevalwa b’mod kritiku jekk il-
prattika attwali tar-rilaxx minn qabel tal-istatistika tikkonformax mal-pożizzjoni tal-Eurostat bħala 
detentur standard tal-ESS. 

66 Il-prinċipju 6 jispeċifika l-kundizzjonijiet li taħthom għandu jiġi implimentat ir-rilaxx minn 

qabel. Jiġifieri, li għandha tkun limitata, ġustifikata, ikkontrollata u ppubbliċizzata. Il-Eurostat iqis li 
l-aċċess tiegħu qabel ir-rilaxx huwa limitat, ġustifikat, ikkontrollat u ppubbliċizzat f’konformità mal-
prinċipju 6 tal-Kodiċi ta’ Prattika.  Il-Eurostat jipprovdi aċċess qabel ir-rilaxx għal ċerta data 
ewlenija lill-Konsulent tal-Komunikazzjoni u lill-membru tal-kabinett responsabbli għall-
koordinazzjoni mal-Eurostat fil-kabinett Gentiloni, id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Finanzjarji, id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni u l-Bank Ċentrali 
Ewropew, kif ukoll lil ftit aġenziji tal-aħbarijiet akkreditati li jirċievu stqarrijiet tal-aħbarijiet minn 
qabel taħt embargo permezz ta’ mezzi elettroniċi. 

67 Il-Eurostat iqis li l-aċċess tiegħu qabel ir-rilaxx huwa limitat, ġustifikat, ikkontrollat u 

ppubbliċizzat f’konformità mal-Kodiċi ta’ Prattika. Il-Eurostat se jimmitiga dawk ir-riskji msemmija 
billi jimmonitorja b’mod strett il-prattiki tiegħu ta’ qabel ir-rilaxx. 

Kaxxa 5 - Riċerka dwar l-impatt potenzjali tar-rilaxx minn 
qabel fuq is-swieq kapitali 

Ara t-tweġiba għall-paragrafu 67. 

69 L-aċċess qabel ir-rilaxx huwa prattika stabbilita fil-maġġoranza l-kbira tal-Istati Membri. 

L-indikatur 6.7 tal-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea jistabbilixxi r-regoli dwar l-aċċess ta’ 
qabel ir-rilaxx, u b’hekk joffri l-qafas għal prattiki armonizzati li jenħtieġ li jiġu applikati b’mod 
indipendenti mill-awtoritajiet tal-istatistika fl-ESS. 
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73 Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet 1–4 fir-rieżami bejn il-pari tal-ESGAB 2014 għal-

leġiżlazzjoni dwar il-ħatra u t-tkeċċija tal-maniġment superjuri, il-Eurostat esprima fehmiet 
diverġenti li kien ikkomunika lill-ESGAB. B’mod partikolari, il-Eurostat ikkunsidra li r-regolamenti tal-
persunal tal-UE, flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-Eurostat, li huma disponibbli għall-
pubbliku, jikkorrispondu għar-rekwiżiti tal-Kodiċi ta’ Prattika.   

Aktar dettalji huma pprovduti fit-tweġiba għall-paragrafu 74.  

Rigward l-aċċess ta’ qabel ir-rilaxx, il-Eurostat investiga l-kwistjoni u ħa azzjonijiet biex jillimitaha 
aktar, u għamilha kkontrollata u ppubbliċizzata, f’konformità mal-Prinċipju 6 tal-Kodiċi ta’ Prattika 
(ara t-tweġibiet għall-paragrafi 66–69).  

Madankollu, il-Eurostat se jkompli jevalwa b’mod kritiku l-prattika attwali tiegħu bi tweġiba għar-
Rakkomandazzjoni tal-ESGAB 2021/4. 

74 fit-tweġiba tiegħu għar-rapport tal-2021 l-Eurostat jikkonferma l-pożizzjoni preċedenti tiegħu 

u l-kummenti dwar ir-reklutaġġ u t-tkeċċija tal-maniġment superjuri tal-Eurostat.  

Fuq proposta tal-Kummissjoni, fl-2015 ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 ġie emendat biex jinkludi 
dispożizzjoni espliċita li tiżgura li l-proċedura għall-ħatra tad-Direttur Ġenerali tal-Eurostat tkun 
trasparenti u bbażata fuq kriterji professjonali. Fil-prattika, il-Kummissjoni rreklutat id-Direttur 
Ġenerali attwali, il-Viċi Direttur Ġenerali u d-Diretturi abbażi ta’ kompetizzjonijiet miftuħa. Barra 
minn hekk, is-sejħa għall-kandidati fl-2016 iddeskriviet b’mod espliċitu r-rwol tad-Direttur Ġenerali 
tal-Eurostat, u għamlitha ċara li l-kandidati għall-kariga kienu mistennija juru li għandhom il-
kompetenzi statistiċi meħtieġa biex jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tal-kariga. L-Artikoli 7 u 8 tad-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-Eurostat jiddeskrivu r-rwol u r-responsabbiltajiet tad-Direttur 
Ġenerali tal-Eurostat f’termini li jiżguraw li għandu/ha kompetenzi professjonali rilevanti. 

75 Ara t-tweġiba għall-paragrafu 73. 

76 Is-segwitu tal-azzjonijiet ta’ titjib tar-reviżjoni bejn il-pari ma kienx ibbażat biss fuq il-fiduċja. 

Il-kontrolli ġew eżerċitati mill-Eurostat fil-verifika tal-implimentazzjoni tagħhom, b’rappurtar 
regolari lill-ESSC. Għalhekk, l-Iskrutinju inkroċjat ġie żgurat ukoll fil-livell ta’ dak il-Kumitat. 

77 Fost il-155 azzjoni ta’ titjib imsemmija fil-paragrafu 77, 8 huma relatati mar-Renju Unit, li 

għalihom ma huwa meħtieġ l-ebda segwitu minn meta r-Renju Unit ħareġ mill-UE. Hemm ukoll 29 
azzjoni li diġà ġew integrati fl-attivitajiet tal-istituti nazzjonali tal-istatistika (NSI) ikkonċernati 
bħall-ippjanar, ir-rappurtar, ir-reviżjonijiet tal-kwalità, u għalhekk iridu jitqiesu bħala implimentati. 
B’riżultat ta’ dan, 118-il azzjoni għadhom ma ġewx implimentati, u jikkostitwixxu 13 % minn 910 
azzjonijiet ta’ titjib. Il-Eurostat se jkompli jsegwi l-implimentazzjoni ta’ dawn l-azzjonijiet. 

79 Ma huwiex rari li emenda tal-leġiżlazzjoni statistika tieħu żmien twil peress li hija biss il-fażi 

ta’ tħejjija li taqa’ taħt l-awtorità diretta tal-NSI, il-konsultazzjonijiet u l-adozzjoni mill-gvern u 
mbagħad mill-Parlament ma jaqgħux taħt l-awtorità diretta tal-NSI u jistgħu jieħdu żmien itwal. 

Biex jinstab rimedju għall-involviment mhux bikri tar-rappreżentanti għolja tal-partijiet ikkonċernati 
ewlenin, għat-tielet ċiklu ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-ESS ġiet żviluppata kampanja ta’ 
komunikazzjoni u ġie propost l-involviment speċjalment tal-ministeru ta’ superviżjoni/korp 
governattiv responsabbli, sabiex dawn jiġu infurmati dwar il-proċess u jkunu konxji mir-raġunijiet 
għar-rakkomandazzjonijiet dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-istatistika. 
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85 It-tħejjija u t-twettiq ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari robusti jieħdu ż-żmien. Hemm bżonn li 

jinsiltu t-tagħlimiet minn ċikli preċedenti, ir-reviżjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika jekk ikun meħtieġ, l-
iżvilupp ta’ metodoloġija u dokumenti ta’ sostenn li għandhom jiġu miftiehma mill-ESSC u t-twettiq 
ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari.  

L-intervall ta’ żmien osservat bejn żewġ sensiliet ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari ma jitqiesx bħala li 
jfisser ħafna. Ta’ min jinnota wkoll li l-impatti tal-COVID-19 ċaqalqu l-perjodu ta’ implimentazzjoni 
tat-tielet ċiklu mill-2020–2022 għall-2021–2023. Fir-rigward tas-Slovakkja għandu jitqies li l-
evalwazzjoni bejn il-pari tagħha fl-2013 kienet rieżami pilota mmirat lejn l-ittestjar tal-
metodoloġija tal-evalwazzjoni bejn il-pari u huwa għalhekk li dan sar qabel l-evalwazzjonijiet bejn 
il-pari l-oħra fit-tieni ċiklu. 

86 Hemm erba’ kriterji konkreti rakkomandati għall-għażla ta’ awtoritajiet nazzjonali oħra (ONA). 

L-Istati Membri kellhom jagħżlu mill-inqas tnejn minnhom.  

Il-pajjiżi b’evalwazzjonijiet bejn il-pari li saru fl-2021 intalbu jinfurmaw lill-Eurostat dwar l-ONAs 
magħżula biex jipparteċipaw fir-rieżamijiet bejn il-pari u l-ġustifikazzjoni tal-għażla tagħhom. Din l-
informazzjoni ġiet kondiviża mal-ESSC u b’hekk tat lok għal valutazzjoni trasparenti u kritika tal-
ONAs mill-pari kollha. Pereżempju, ir-rapport ta’ progress dwar l-evalwazzjonijiet bejn il-pari 
ppreżentat fil-laqgħa tal-ESSC f’Mejju 2021 kien jinkludi informazzjoni dwar il-proċedura u r-
riżultati tal-għażla tal-ONAs għall-pajjiżi evalwati bejn il-pari fl-2021 (punt 2.4). Il-President tal-
ESGAB jattendi kull ESSC u jirċievi d-dokumenti kollha inklużi r-rapporti ta’ progress tal-
evalwazzjonijiet bejn il-pari li jipprovdu opportunità biex tiġi espressa opinjoni dwar kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-evalwazzjonijiet bejn il-pari. 

87 Il-limiti minimi ta’ tliet ONAs u massimu ta’ sitt ONAs ġew miftiehma mill-ESSC. Abbażi tal-

kriterji maqbula mill-ESSC, l-ebda ONAS ewlenija ma ġiet eskluża fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet 
bejn il-pari. Ir-rieżami ta’ għadd magħżul ta’ ONAs jippermetti li wieħed jikkonkludi għas-sistema 
kollha. 

88 Skont id-Deċiżjoni 235/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-ESGAB, l-

għan tal-ESGAB huwa li jipprovdi ħarsa ġenerali indipendenti tas-Sistema Statistika Ewropea fir-
rigward tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika tal-Istatistika Ewropea. 

Għalhekk, l-ESGAB għandu mandat ċar marbut mal-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika. Dan 
jagħti kontributi siewja għal attivitajiet li għandhom l-għan li jissalvagwardjaw l-indipendenza, l-
integrità u r-responsabbiltà tal-membri tal-ESS. Il-qafas legali tagħha huwa adattat għal dak ir-
rwol. 

89 Evalwazzjonijiet bejn il-pari huma mekkaniżmu awtoregolatorju u l-metodoloġija tagħhom hija 

żviluppata u approvata mill-ESSC. F’din il-proċedura, il-Kummissjoni tqis li l-perspettiva tal-UE 
tqieset bis-sħiħ. 

L-ESGAB ġie inkluż sa mill-bidu fit-tfassil tal-metodoloġija tal-evalwazzjonijiet bejn il-pari. Hija 
pparteċipat fil-laqgħat iddedikati tat-Task Force tal-ESS u tal-ESSC. Il-Eurostat informa 
regolarment lill-ESGAB dwar il-progress tar-reviżjonijiet bejn il-pari. Ir-rakkomandazzjonijiet mill-
ESGAB ġew apprezzati u kkunsidrati bir-reqqa. 
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KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 
(Paragrafi 90-103) 

90Abbażi tal-aħħar riżultati ppubblikati tal-istħarriġ tal-Eurostat dwar is-sodisfazzjon tal-utenti 

tal-2020, il-kwalità tad-data tal-Eurostat hija kklassifikata mill-maġġoranza tal-utenti bħala tajba 
ħafna jew ta’ kwalità tajba ħafna (26 % qisuha tajba ħafna u 46 % oħra bħala tajba). D Dan huwa 
kkonfermat mir-riżultati tal-istħarriġ il-ġdid tal-2022 dwar is-sodisfazzjon tal-utenti, b’ 30 % ta’ 
klassifikazzjonijiet tajbin ħafna u 41 % ta’ klassifikazzjonijiet tajbin.  

91 Mill-2018 ġiet stabbilita sistema ta’ monitoraġġ aktar robusta bbażata fuq indikaturi aħjar. Fl-

opinjoni tal-Kummissjoni, l-indikaturi l-ġodda se jippermettu li jitkejlu b’mod oġġettiv, bl-użu tat-
teknoloġiji diġitali, ir-rilevanza, il-puntwalità u l-komparabbiltà matul iż-żmien kollu tal-istatistika 
Ewropea. Saru żewġ evalwazzjonijiet interim u waħda finali tal-implimentazzjoni tal-programm, li 
vvalutat jekk l-objettivi tiegħu ntlaħqux, li ġew ippubblikati fuq is-sit web tal-Eurostat. 

92 L-utenti, ir-rispondenti, u partijiet ikkonċernati oħra fl-istatistika Ewropea (inklużi l-komunità 

xjentifika, is-sħab soċjali u s-soċjetà ċivili) huma rrappreżentati mit-12 membru li jinħatru mill-
Kummissjoni. 

Il-kompożizzjoni tal-predeċessur tal-ESAC (CEIES il-Kumitat Konsultattiv Ewropew dwar l-
Informazzjoni Statistika fis-Sfera Ekonomika u Soċjali) kienet usa’. Is-CEIES imbagħad ġie 
ssimplifikat fil-forma ta’ ESAC biex isir aktar iffukat u effettiv fit-twassil tal-fehmiet tad-diversi 
utenti.  

Il-Eurostat japplika d-definizzjoni ta’ SMEs skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-
definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u medji (2003/361/KE), li tirrikonoxxi li – għal skopijiet ta’ 
statistika – l-uniku kriterju meħtieġ huwa l-għadd ta’ impjegati. Il-Eurostat se jirrevedi d-
definizzjoni attwali u jikkunsidra ż-żieda ta’ kriterji finanzjarji. 

Rakkomandazzjoni 1 — Twettiq aħjar tal-ħtiġijiet tal-utenti 

Il-Kummissjoni taċċetta din ir-rakkomandazzjoni parzjalment.  

Il-Kummissjoni se tħares, f’kooperazzjoni mal-ESAC, lejn l-attivitajiet u l-modi ta’ ħidma tal-ESAC 
bl-għan li ssaħħaħ l-inklużività. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li l-proċedura tal-għażla attwali 
tal-membri tal-ESAC hija xierqa. 

93 Il-Kummissjoni taqbel li għandhom jiġu allokati biżżejjed riżorsi lill-Eurostat u lill-Awtoritajiet 

Nazzjonali tal-Istatistika permezz tal-programm statistiku Ewropew, bi prijorità għolja mogħtija lill-
proġetti innovattivi.  

Il-Eurostat jiffinanzja attivitajiet statistiċi meta dan il-finanzjament ikun stipulat fil-leġiżlazzjoni. 
Għall-attivitajiet statistiċi kollha, inklużi l-attivitajiet obbligatorji, il-finanzjament tal-Eurostat jista’ 
jkun relatat ma’ metodoloġiji ġodda, sorsi ġodda ta’ data jew suġġetti ġodda ta’ politika. 

Il-Kummissjoni hija konxja tal-importanza ta’ valutazzjoni kwalitattiva. Sar titjib bl-introduzzjoni tal-
eGrants mill-2018 bl-għan li jkun hemm ġustifikazzjonijiet dettaljati għall-għotjiet kollha. Il-
Kummissjoni tieħu nota tal-osservazzjoni tal-QEA u se tkompli taħdem f’din id-direzzjoni 
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Għall-moduli tal-LFS, is-sinteżi tar-rapporti nazzjonali kollha relatati mal-għotjiet huma disponibbli 
għall-pubbliku permezz tas-sit web tal-Eurostat. 

Rakkomandazzjoni 2 – Għandha l-għan li ssaħħaħ l-

indipendenza finanzjarja tal-programm statistiku Ewropew u 

li tipprijoritizza proġetti innovattivi 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjonijiet 2 (a) u (b). 

Il-Kummissjoni se tevalwa l-fattibbiltà li l-programm statistiku Ewropew li jmiss isir inqas 
dipendenti fuq sorsi multipli ta’ finanzjament, fil-kuntest tar-rieżami ta’ nofs it-terminu tal-
programm statistiku Ewropew attwali fl-2024. 

Il-Kummissjoni taqbel li għandhom jiġu allokati biżżejjed riżorsi lill-Eurostat u lill-Awtoritajiet 
Nazzjonali tal-Istatistika permezz tal-programm statistiku Ewropew, bi prijorità għolja mogħtija lill-
proġetti innovattivi. Dan jenħtieġ li jippermetti lill-ESS tiżviluppa u tuża l-potenzjal sħiħ ta’ sorsi ta’ 
data u teknoloġiji diġitali ġodda, b’mod partikolari biex tissodisfa aħjar ir-rekwiżiti tad-data li qed 
jinbidlu malajr relatati mat-trasformazzjoni diġitali, it-tranżizzjoni ekoloġika u t-tibdil fil-klima u 
tipprovdi l-valur miżjud mistenni tal-UE f’dan ir-rigward. 

94 Problemi metodoloġiċi kumplessi jeħtieġu investigazzjoni bir-reqqa u diskussjonijiet mal-Istati 

Membri. Huwa fl-interess tal-kwalità u l-konsistenza tad-data jekk tali diskussjonijiet isiru fid-
dettall qabel ma tinħareġ gwida metodoloġika. 

Il-Eurostat se jkompli jiddiskuti mal-Istati Membri kwalunkwe titjib possibbli f’termini ta’ appoġġ u 
jeżamina jekk in-noti interni jkunux ta’ għajnuna f’dak ir-rigward. 

95 filwaqt li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar armonizzazzjoni tar-rapporti ta’ kwalità 

mill-Istati Membri u l-preżentazzjoni tagħhom, dawk ir-rapporti ta’ kwalità jsegwu l-istandard tas-
Sistema Unika Integrata tal-Metadejta tal-ESS fl-LFS u fl-istatistika tan-negozju u l-Istandard tal-
ESS għall-Istruttura tar-Rapporti ta’ Kwalità fin-Nefqa fuq is-Saħħa. 

96I Fl-oqsma koperti mill-awditu, ix-xogħol ta’ verifika fuq il-post fl-Istati Membri bħal fil-

proċedura ta’ defiċit eċċessiv u l-introjtu nazzjonali gross mhuwiex statistikament meħtieġ biex tiġi 
żgurata l-affidabbiltà tal-istatistika.  

Fl-opinjoni tal-Kummissjoni, f’dawk l-oqsma, il-valutazzjonijiet tal-kwalità tal-Eurostat huma 
bbażati fuq proċeduri robusti ta’ validazzjoni, rapporti ta’ kwalità, diskussjonijiet mal-istatistiċi tal-
Istati Membri. Il -Eurostat se jaħdem biex itejjeb aktar id-dokumentazzjoni ta’ dawn il-
valutazzjonijiet tal-kwalità.  

97 Meta pajjiż ma jippreżentax data fil-ħin, l-Eurostat ikun uża stimi bl-għan li jikseb aggregat 

tal-UE u jiżgura r-rilaxx f’waqtu tad-data.  

Dwar il-kawżi tal-mewt, il-ġbir tad-data huwa bbażat fuq mikrodata, jiġifieri mwiet individwali. Ma 
hemm l-ebda metodoloġija maqbula rigward l-istima tal-imwiet individwali. Stima bħal din tinvolvi 
r-riskju ta’ bidliet importanti nieqsa fix-xejriet, u b’hekk twassal għal interpretazzjonijiet żbaljati 
possibbli minn perspettiva epidemjoloġika. Għalhekk, ma saru l-ebda stimi bħal dawn tal-kawżi tal-
mewt għall-aggregati ta’ Franza u tal-UE għall-2018. 
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98 Ir-rapporti jitħejjew skont id-dispożizzjonijiet fir-regolamenti u jikkunsidraw liema livell ta’ 

dettall għandu jipprovdi rapport lill-Parlament u lill-Kunsill. 

Informazzjoni komplementari hija disponibbli fuq is-sit web tal-Eurostat. Il-Eurostat jipprovdi wkoll 
regolarment informazzjoni u talbiet ta’ tweġibiet mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill eż. 
permezz tal-mistoqsijiet tal-Parlament, kuntatti mal-Parlament, laqgħat regolari fil-Kunsill, il-
pakkett statistiku annwali indirizzat lill-Kunsill eċċ. Il-Kummissjoni se tistudja l-possibbiltà li ttejjeb 
ir-rapporti tal-ġejjieni fejn ikun xieraq. 

Rakkomandazzjoni 3 – Titjib tar-rapporti tal-kwalità tal-Istati 

Membri u l-valutazzjoni tal-kwalità tal-istatistika Ewropea 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 3 a).   

Il-Kummissjoni taċċetta parzjalment ir-rakkomandazzjoni 3 b). Il-Kummissjoni se taħdem biex 
itejjeb aktar id-dokumentazzjoni tal-valutazzjonijiet tal-kwalità tagħha. Fir-rigward tal-
valutazzjonijiet tal-kwalità, il-Kummissjoni tqis li fl-oqsma koperti mill-awditu, hija twettaq 
valutazzjonijiet tal-kwalità bir-reqqa bbażati fuq proċeduri robusti ta’ validazzjoni, rapporti ta’ 
kwalità u diskussjonijiet mal-istatistiċi tal-Istati Membri.  

99 Il-kalendarji tar-rilaxx tal-Eurostat huma kompluti u konformi mal-prattiki tal-OECD u l-Istituti 

Nazzjonali tal-Istatistika f’termini tad-dettalji pprovduti.  

F’konformità mal-prattiki internazzjonali, id-dettalji dwar id-diżaggregazzjoni , il-klassifikazzjoni 
użata u l-metodoloġiji inklużi r-reviżjonijiet huma pprovduti fil-metadata jew fil-prodotti statistiċi.  

Il-Eurostat iqassam id-data tal-LFS f’għadd ta’ pajjiżi biex iwieġeb għad-domanda tal-utenti biex 
id-data nazzjonali tkun disponibbli malajr kemm jista’ jkun, anki jekk l-aggregat tal-UE għadu mhux 
disponibbli. 

100 Ara t-tweġiba għall-paragrafu 66. 

Rakkomandazzjoni 4 – Tiġi kkunsidrata mill-ġdid il-prattika 

attwali tar-rilaxx minn qabel tal-istatistika 

Il-Kummissjoni ma taċċettax ir-rakkomandazzjoni 4 a), minħabba li l-prattika tal-Eurostat ta’ 
aċċess qabel ir-rilaxx hija konformi mal-Kodiċi ta’ Prattika u se tiġi segwita. 

Il-Kummissjoni taċċetta r-rakkomandazzjoni 4 b) u se tivvaluta mill-ġdid il-modalitajiet tal-prattiki 
attwali tagħha skont dan. 

101 L-osservazzjonijiet tal-QEA jirreferu għar-rakkomandazzjonijiet tal-ESGAB.  

Fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet 1-4 fir-rieżami bejn il-pari tal-ESGAB 2014 għal-leġiżlazzjoni 
dwar il-ħatra u t-tkeċċija tal-maniġment superjuri, il-Eurostat esprima fehmiet diverġenti li kien 
ikkomunika lill-ESGAB. 

Fir-rigward tal-aċċess ta’ qabel ir-rilaxx, il-prattika attwali tal-Eurostat hija konformi mal-Kodiċi ta’ 
Prattika.  
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Ara t-tweġibiet dettaljati għall-paragrafu 73.  

102 Is-segwitu tal-azzjonijiet ta’ titjib tar-reviżjoni bejn il-pari ma kienx ibbażat biss fuq il-

fiduċja. Il-kontrolli ġew eżerċitati mill-Eurostat fil-verifika tal-implimentazzjoni tagħhom, 
b’rappurtar regolari lill-ESSC. Għalhekk, l-Iskrutinju inkroċjat ġie żgurat ukoll fil-livell ta’ dak il-
Kumitat. 

Għall-aħħar ċiklu ta’ monitoraġġ, l-Eurostat implimenta verifika tal-progress irrappurtat mill-NSIs, 
eż. billi vverifika li l-informazzjoni kienet disponibbli fuq is-sit web, li d-dokumenti kienu tħejjew, 
eċċ. intbagħtu ittri lill-Istati Membri li talbu għal aktar informazzjoni meta kien meħtieġ.  

Biex jinstab rimedju għall-involviment mhux bikri tar-rappreżentanti għolja tal-partijiet ikkonċernati 
ewlenin, għat-tielet ċiklu ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari tal-ESS ġiet żviluppata kampanja ta’ 
komunikazzjoni u ġie propost l-involviment speċjalment tal-ministeru ta’ superviżjoni/korp 
governattiv responsabbli. 

103. It-tħejjija u t-twettiq ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari robusti jieħdu ż-żmien. Hemm bżonn li 
jinsiltu t-tagħlimiet minn ċikli preċedenti, ir-reviżjoni tal-Kodiċi ta’ Prattika jekk ikun meħtieġ, l-
iżvilupp ta’ metodoloġija u dokumenti ta’ sostenn li għandhom jiġu miftiehma mill-ESSC u t-twettiq 
ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari.  

L-intervall ta’ żmien osservat bejn żewġ sensiliet ta’ evalwazzjonijiet bejn il-pari ma jitqiesx bħala li 
jfisser ħafna. Ta’ min jinnota wkoll li l-impatti tal-COVID-19 ċaqalqu l-perjodu ta’ implimentazzjoni 
tat-tielet ċiklu mill-2020–2022 għall-2021–2023. 

Rakkomandazzjoni 5 – Valutazzjoni tal-fattibbiltà tat-tisħiħ 

tal-mandat tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza 

tal-Istatistika 

Il-Kummissjoni ma taċċettax din ir-rakkomandazzjoni.  

Skont id-deċiżjoni 235/2008 li tistabbilixxi l-ESGAB, l-għan tal-ESGAB huwa li jipprovdi ħarsa 
ġenerali indipendenti tas-Sistema Statistika Ewropea fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta’ 
Prattika tal-Istatistika Ewropea. L-evalwazzjonijiet bejn il-pari jintużaw biex tiġi vvalutata l-
konformità tal-Eurostat u tal-ESS mal-Kodiċi ta’ Prattika abbażi ta’ metodoloġija trasparenti. Il-
Eurostat huwa tal-fehma li l-ESGAB għandu setgħat estensivi biex jieħu azzjonijiet u jesprimi l-
fehmiet tiegħu dwar l-evalwazzjonijiet bejn il-pari. 
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