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STRESZCZENIE (I-X) 

Odpowiedzi Komisji 

I Statystyki europejskie są opracowywane, tworzone i rozpowszechniane zgodnie z zasadami 

zapisanymi w art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i doprecyzowanymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej, a także w Europejskim 
kodeksie praktyk statystycznych. Dążąc do zapewnienia wiarygodności i porównywalności informacji 
statystycznych, Eurostat wspiera oparte na dowodach strategie polityczne Unii i realizację 
priorytetów politycznych Komisji oraz przekazuje informacje wszystkim użytkownikom, w tym 
przedsiębiorstwom i ogółowi społeczeństwa. 

Priorytety statystyczne Unii są określane w wieloletnich programach statystycznych proponowanych 
przez Komisję i przyjmowanych przez Parlament Europejski i Radę. Eurostat wykonuje budżet 
programów statystycznych z wykorzystaniem dotacji i zamówień publicznych. 

Eurostat opracowuje dostosowane do potrzeb statystyki europejskie we współpracy z krajowymi 
urzędami statystycznymi państw członkowskich i innymi organami krajowymi wyznaczonymi do 
tworzenia statystyki publicznej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) oraz 
z wykorzystaniem wspólnym norm, metod, procedur, praktyk i narzędzi statystycznych. Fachowe 
doradztwo dotyczące Europejskiego Systemu Statystycznego zapewnia Komitet ds. ESS; komitetowi 
przewodniczy Eurostat i składa się on z przedstawicieli krajowych urzędów statystycznych będących 
członkami komitetu. Bliska współpraca w ramach ESS ma na celu rozwijanie metod statystycznych 
służących harmonizacji danych i generowaniu we wszystkich państwach członkowskich 
porównywalnych danych, które są publikowane na stronie internetowej Eurostatu zgodnie 
z publicznie dostępnymi harmonogramami publikacji. 

IV Na podstawie wyników badania Eurostatu dotyczącego zadowolenia użytkowników większość 

z nich ocenia jakość danych Eurostatu jako bardzo dobrą lub dobrą (w ostatnim badaniu w 2020 r. 
26 % oceniło ją jako bardzo dobrą, a kolejne 46 % jako dobrą). Sytuacja ta znajduje potwierdzenie 
w wynikach nowego badania zadowolenia użytkowników z 2022 r., w którym odnotowano 30 % 
ocen bardzo dobrych i 41 % dobrych. 

V W 2018 r. wprowadzono solidniejszy system monitorowania oparty na lepszych wskaźnikach. 

W opinii Komisji nowe wskaźniki umożliwią obiektywny pomiar, z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych, przydatności, aktualności i porównywalności statystyk europejskich w miarę upływu 
czasu. Przeprowadzono dwie oceny okresowe i ocenę końcową wdrożenia programu obejmujące 
cały okres jego realizacji (2013–2020), które opublikowano na stronie internetowej Eurostatu. 

Skład organu będącego poprzednikiem Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki, tj. 
Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych 
i Społecznych (francuski akronim: CEIES) był szerszy. CEIES zyskał następnie zoptymalizowaną 
postać Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki, co miało na celu zapewnienie lepszego 
ukierunkowania działań tego organu i jego skuteczności w przekazywaniu opinii poszczególnych 
użytkowników. 

Jeśli chodzi o potrzeby użytkowników, Eurostat rozpowszechnia wiele danych statystycznych, na 
których użytkownicy mogą oprzeć swoją pracę w obszarach poddanych kontroli, nawet jeśli 



 

3 

konieczne są dalsze usprawnienia w niektórych aspektach, poddawanych obecnie przeglądowi przez 
Eurostat. 

VI Eurostat finansuje działalność statystyczną, gdy finansowanie to jest określone w przepisach. 

W przypadku wszystkich działań statystycznych, w tym działań obowiązkowych, finansowanie przez 
Eurostat może odnosić się do projektów, w ramach których wprowadza się lub testuje innowacyjne 
rozwiązania, do nowych źródeł danych, badań pilotażowych i studiów wykonalności, nowych 
dziedzin polityki do ewentualnego przyszłego wdrożenia, generowania eksperymentalnych 
statystyk, służących wprowadzaniu usprawnień również w postaci bardziej efektywnych procesów 
statystycznych lub innowacyjnej metodyki. Komisja zgadza się, że Eurostatowi i krajowym urzędom 
statystycznym należy przydzielić wystarczające środki w ramach Europejskiego programu 
statystycznego, przy czym wysoki priorytet należy nadać projektom innowacyjnym. Dostęp do 
dodatkowych zasobów z innych programów unijnych jest powszechną praktyką wspierania 
szczególnych dodatkowych potrzeb Komisji w zakresie statystyki, których nie można pokryć 
z zasobów Europejskiego programu statystycznego. Zdaniem Komisji nie podważa to niezależności 
zawodowej Eurostatu w stosunku do innych departamentów Komisji. 

VII W obszarach objętych kontrolą prace weryfikacyjne na miejscu w państwach członkowskich, 

takie jak te dotyczące procedury nadmiernego deficytu i dochodu narodowego brutto, nie są 
statystycznie konieczne do zapewnienia wiarygodności statystyk. W opinii Komisji 
w przedmiotowych obszarach Eurostat przeprowadza dogłębne oceny porównywalności i spójności 
danych, a oceny te opierają się na solidnych procedurach walidacji, sprawozdaniach dotyczących 
jakości oraz dyskusjach ze statystykami państw członkowskich. 

Eurostat będzie podejmować dalsze działania służące większemu ujednoliceniu sprawozdań państw 
członkowskich dotyczących jakości i prezentacji zawartych w nich danych, a także poprawie 
terminowości we wspomnianych obszarach (statystyka zdrowia i statystyka gospodarcza) we 
współpracy z państwami członkowskimi. 

VIII Pod względem przekazywanych szczegółowych informacji harmonogramy publikacji 

Eurostatu są kompletne i zgodne z praktykami OECD i krajowych urzędów statystycznych. Zgodnie 
z praktykami międzynarodowymi więcej szczegółowych informacji można znaleźć w metadanych 
lub w produktach statystycznych.  

Eurostat dokonuje przeglądu swojej polityki w zakresie weryfikacji danych w odpowiedzi na 
zalecenie Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (ESGAB).  

Obecna praktyka Eurostatu w zakresie udostępniania danych przed publikacją jest zgodna 
z kodeksem praktyk. Eurostat dokona jednak ponownej oceny warunków swoich obecnych praktyk 
dotyczących udostępniania danych przed publikacją.  

IX Wzajemne oceny opierają się na kompletnej i skutecznej metodyce zatwierdzonej przez Komitet 

ds. ESS, w tym założeniach dotyczących ich częstotliwości i zakresu. Komisja uważa, że obecna 
częstotliwość i zakres wzajemnych ocen są odpowiednie do zakładanych celów. 

X W odniesieniu do zaleceń Trybunału: 

- Komisja częściowo przyjmuje pierwsze zalecenie.  

- Komisja przyjmuje drugie zalecenie.  
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- Komisja częściowo przyjmuje trzecie zalecenie.  

- Komisja częściowo przyjmuje czwarte zalecenie. 

- Komisja odrzuca piąte zalecenie.  

WSTĘP (pkt 1–11) 

11 Zgodnie z decyzją 234/2008 zadaniem Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki jest 

wspieranie Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w zapewnianiu uwzględnienia wymagań 
użytkownika i kosztów ponoszonych przez dostarczycieli i autorów opracowywanych danych przy 
koordynowaniu strategicznych celów i priorytetów unijnej polityki informacji statystycznej. Skład 
Komitetu jest również prawnie określony.  

Celem Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką jest zapewnianie niezależnego 
przeglądu Europejskiego Systemu Statystycznego w odniesieniu do wprowadzania w życie 
Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, jak określono w decyzji Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 235/2008/WE . 

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 
(pkt 12–20)  

Brak odpowiedzi Komisji.  

UWAGI (pkt 21–89) 

Odpowiedzi Komisji: 

23 Od 2018 r. dostępny jest solidniejszy system monitorowania oparty na lepszych wskaźnikach 

i powiązaniach między działaniami a celami Europejskiego Programu Statystycznego, jak pokazano 
na wykresie 4. W opinii Komisji nowe wskaźniki umożliwią obiektywny pomiar, z wykorzystaniem 
technologii cyfrowych, przydatności, aktualności i porównywalności statystyk europejskich w miarę 
upływu czasu. Przeprowadzono dwie oceny okresowe i ocenę końcową wdrożenia programu 
obejmujące cały okres jego realizacji (2013–2020). W ocenie końcowej zweryfikowano, czy cele 
programu zostały osiągnięte. Na ocenę składa się sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji, opublikowane na stronie 
internetowej Eurostatu.  

25 Konsultacje dotyczące konkretnych produktów mają na celu zbadanie zadowolenia 

użytkowników należących do konkretnej grupy docelowej z tych produktów, tj. statystyki 
eksperymentalne są konsultowane ze środowiskiem akademickim, aby ustalić solidność metod 
i wyników, konsultacje z osobami niepełnosprawnymi mają na celu testowanie dostępności 
statystyk za pośrednictwem różnych kanałów.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
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Do kanałów Eurostatu służących do ustalania potrzeb użytkowników należą również szeroko 
zakrojone konsultacje przeprowadzone w 2017 r. pod nazwą Power from statistics, obejmujące 
różne grupy użytkowników. W konsultacjach tych zwrócono się do wielu wybitnych przedstawicieli 
z różnych dziedzin społecznych, aby porozumieć się z nimi w kwestii przyszłych potrzeb 
informacyjnych i sposobów ich zaspokojenia przez europejską statystykę publiczną. Szczegółowe 
informacje są dostępne na stronie internetowej Eurostatu. 

26 Użytkownicy, respondenci i inne zainteresowane strony w dziedzinie statystyki europejskiej (w 

tym środowisko naukowe, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie) są reprezentowani 
przez 12 członków mianowanych przez Komisję (po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą) 
zgodnie z decyzją 237/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. 

Skład organu będącego poprzednikiem Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki 
(Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych 
i Społecznych, CEIES) był szerszy. CEIES zyskał następnie zoptymalizowaną postać Europejskiego 
Komitetu Doradczego ds. Statystyki, co miało na celu zapewnienie lepszego ukierunkowania działań 
tego organu i jego skuteczności w przekazywaniu opinii poszczególnych użytkowników. 

28 Jeżeli chodzi o dane statystyczne dotyczące zasobów i działalności w zakresie opieki 

zdrowotnej, w ramach wspólnego gromadzenia przez Eurostat, OECD i WHO danych dotyczących 
opieki zdrowotnej niewiążących się z wydatkami zapewniane są już istotne dane na potrzeby 
użytkowników. Aby w większym stopniu podnieść jakość i poprawić kompletność danych oraz 
zapewnić ich stałe gromadzenie, Eurostat opracował projekt rozporządzenia wykonawczego 
w sprawie placówek opieki zdrowotnej, zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej i korzystania z opieki 
zdrowotnej. Projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty do końca 2022 r.  

Eksperci z całego świata uznają zachorowalność za zjawisko, którego pomiar ze statystycznego 
punktu widzenia jest bardzo skomplikowany. Kwestia statystyk dotyczących zachorowalności 
została omówiona z przedstawicielami państw członkowskich w kilku grupach ekspertów 
w Eurostacie (grupa zadaniowa ds. statystyk dotyczących zachorowalności, grupa techniczna ds. 
statystyk dotyczących zachorowalności, grupa robocza ds. statystyk dotyczących zdrowia 
publicznego) oraz z użytkownikami danych z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Żywności (SANTE). Eurostat zapewnił państwom członkowskim dotacje na prowadzenie 
pilotażowego gromadzenia danych na potrzeby zbadania wykonalności wykorzystania źródeł 
danych zidentyfikowanych w wyniku zmian w metodyce. Wyniki pilotażowego gromadzenia danych 
zostaną przeanalizowane w 2023 r. 

29 Eurostat stosuje definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgodnie z zaleceniem 

Komisji dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(2003/361/WE), w którego art. 7 uznaje się, że do celów statystycznych jedynym koniecznym 
kryterium jest liczba pracowników. 

Eurostat przyznał jednak, że należy dokonać przeglądu obecnie stosowanej definicji i rozważyć – 
w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się realiów gospodarczych – wzbogacenie zestawu 
kryteriów o kryteria finansowe. 

31 Dotacje są również wykorzystywane do opracowywania nowych metod statystycznych i źródeł 

danych, do tworzenia ram zapewniania jakości statystyk opartych na nowym pojedynczym źródle 
danych lub połączeniu źródeł danych (np. danych administracyjnych i dużych zbiorów danych). 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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32 W opinii Komisji finansowanie działalności statystycznej z wykorzystaniem środków 

subdelegowanych odbywa się z poszanowaniem niezależności zawodowej Eurostatu w stosunku do 
innych departamentów Komisji.  

Potrzeby poszczególnych dyrekcji generalnych odzwierciedlają priorytety użytkowników w ramach 
danej polityki lub wymóg monitorowania i oceny wpływu konkretnych programów wydatków na 
podstawie solidnych, wysokiej jakości danych i statystyk, a nie wyłącznie na podstawie badań 
zleconych ad hoc. Potrzeby innych służb Komisji w zakresie danych nie mają charakteru doraźnego 
ani krótkoterminowego. Dotacje tego rodzaju mogą również obejmować badania pilotażowe lub 
przecierać szlaki dla nowych metod lub nowych źródeł danych – są to działania, które 
w przeciwnym razie nie byłyby finansowane na szczeblu krajowym.  

Akty ustawodawcze przyjęte przez Parlament Europejski i Radę przewidują niekiedy finansowanie 
działań niezbędnych do wykonania aktu. Działania te mogą odnosić się do dobrowolnych badań 
pilotażowych służących ocenie możliwości wykorzystania nowych zbiorów danych, poprawy 
niektórych aspektów statystyk, które mają być tworzone, jak szczegółowość na poziomie 
terytorialnym, lub do opracowania metod na potrzeby rzeczonych statystyk. W innych przypadkach 
odnoszą się one do faktycznego gromadzenia i tworzenia statystyk, na przykład dotyczących 
tematów ad hoc wymaganych przez użytkowników, takich jak rozporządzenie (UE) 2019/1700 
w sprawie statystyki społecznej oraz rozporządzenie (UE) 2019/2152 w sprawie statystyki 
gospodarczej.  

33 Eurostat finansuje działalność statystyczną, gdy finansowanie to jest określone w przepisach. 

W przypadku wszystkich działań statystycznych, w tym działań obowiązkowych, finansowanie przez 
Eurostat może odnosić się do projektów, w ramach których wprowadza się lub testuje innowacyjne 
rozwiązania, do nowych źródeł danych, badań pilotażowych i studiów wykonalności, nowych 
dziedzin polityki do ewentualnego przyszłego wdrożenia, generowania eksperymentalnych 
statystyk, służących wprowadzaniu usprawnień również w postaci bardziej efektywnych procesów 
statystycznych lub innowacyjnej metodyki.  

W odniesieniu do kosztów personelu Eurostat stosuje art. 186 ust. 4 lit. e) rozporządzenia 
finansowego UE. 

34 Komisja jest świadoma znaczenia oceny jakościowej. Wraz z wprowadzeniem programu 

eGrants (e-dotacji) w 2018 r. rozpoczęto proces doskonalenia, którego celem jest szczegółowe 
uzasadnienie wszystkich dotacji. Komisja przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i będzie 
kontynuować prace w tym kierunku. 

W przypadku modułów badania aktywności ekonomicznej ludności w UE (BAEL) streszczenia 
wszystkich sprawozdań krajowych dotyczących dotacji są publicznie dostępne na stronie 
internetowej Eurostatu. 

39 Złożone problemy metodologiczne wymagają starannego zbadania i dyskusji z państwami 

członkowskimi. W trosce o jakość i spójność danych takie szczegółowe dyskusje powinny się odbyć 
przed wydaniem wytycznych metodologicznych. 

42 Dane na temat opieki zdrowotnej niewiążące się z wydatkami są zbierane w ramach 

wspólnego gromadzenia danych przez Eurostat, OECD i WHO zgodnie z normą Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącą wymaganych metadanych. W plikach 
metadanych zawarte są informacje na temat podstawowych źródeł i metod. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011


 

7 

Statystyki różnią się pod względem stosowanych metod i źródeł danych, a także tempa 
opracowywania w miarę upływu czasu. W związku z tym częstotliwość przedkładania sprawozdań 
dotyczących jakości różni się w zależności od dziedziny statystyki. 

43 Chociaż Komisja uznaje potrzebę dalszego ujednolicenia przekazywanych przez państwa 

członkowskie sprawozdań dotyczących jakości oraz prezentacji zawartych w nich danych, 
sprawozdania te są zgodne ze standardem ESS dotyczącym jednolitego zintegrowanego systemu 
metadanych w odniesieniu do BAEL i statystyki gospodarczej oraz standardem ESS odnoszącym się 
do struktury sprawozdań dotyczących jakości w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną. 

44 i 45 W obszarach objętych kontrolą prace weryfikacyjne na miejscu w państwach 

członkowskich, jak te dotyczące dziedzin takich jak procedura nadmiernego deficytu i dochód 
narodowy brutto, nie są statystycznie konieczne do zapewnienia wiarygodności statystyk. W opinii 
Komisji w przedmiotowych obszarach Eurostat przeprowadza dogłębne oceny porównywalności 
i spójności danych, a oceny te opierają się na solidnych procedurach walidacji, sprawozdaniach 
dotyczących jakości oraz dyskusjach ze statystykami państw członkowskich. W przypadku statystyk 
dotyczących zdrowia i BAEL kontrole na miejscu przeprowadza się w razie potrzeby, ale mają one 
inny charakter niż kontrole prowadzone w odniesieniu do procedury nadmiernego deficytu i dochodu 
narodowego brutto. 

46 Eurostat aktywnie i sprawnie monitoruje kwestie związane z terminami przekazywania danych, 

kompletnością danych, metodyką i jakością danych statystycznych dostarczanych przez krajowe 
urzędy statystyczne. Wymagane działania podejmowane są na odpowiednim szczeblu i służą 
rozwiązaniu potencjalnych nierozstrzygniętych kwestii bezpośrednio między Eurostatem a krajowym 
urzędem statystycznym. Jeżeli te działania w zakresie monitorowania zgodności na poziomie służb 
nie powiodą się, Eurostat rozważa, czy należy zainicjować formalne działania na szczeblu Komisji. 

48 Eurostat będzie pracować nad dalszą poprawą dokumentacji swoich ocen jakości. 
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Ramka 1 – Przykłady niedociągnięć związanych 
z dokładnością 

Wszystkie państwa z czasem rozwiązały problem rosnącej w miarę upływu wartości wskaźnika 

jednostkowego braku odpowiedzi na BAEL, przechodząc do gromadzenia danych w wielu trybach 

(online, telefonicznie, fizycznie) lub wykorzystując techniki statystyczne do zastąpienia brakujących 

wartości. Eurostat wspiera państwa członkowskie za pośrednictwem specjalnych dotacji służących 

badaniu sposobów ograniczania braku odpowiedzi oraz zapewnia szkolenia i warsztaty ułatwiające 

wymianę dobrych praktyk.  

Jeżeli chodzi o zgodność z wymogami precyzji, w przypadku których państwa proszone są 

o przekazywanie błędów standardowych, Eurostat nie może samodzielnie obliczać błędów 

standardowych, ponieważ nie ma dostępu do wszystkich informacji potrzebnych do kalibracji 

pochodzących z innych krajowych źródeł danych.  

W przeciwieństwie do BAEL statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw nie są badaniem 

reprezentacyjnym i nie wymagają obliczania przedziałów ufności. Eurostat systematycznie 

analizował poziom zgodności z rozporządzeniem w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących 

przedsiębiorstw (SBS) (nr 295/2008) w odniesieniu do prawidłowego stosowania „przedsiębiorstwa” 

jako jednostki statystycznej zdefiniowanej w rozporządzeniu w sprawie jednostek statystycznych 

(nr 696/93), a w 2015 r. zwrócił się do wszystkich państw członkowskich, które nie zapewniły 

zgodności z tym rozporządzeniem, o opracowanie planu działania służącego osiągnięciu pełnej 

zgodności. Państwa członkowskie stopniowo wdrażają swoje plany działania, jednak jest to złożony 

temat, który wymaga nich czasu i zasobów. Eurostat zapewnia monitorowanie wdrożenia planów 

w kontekście oceny sytuacji prowadzonej przez grupę dyrektorów ds. statystyki gospodarczej. 

Eurostat zgadza się, że pełne wdrożenie jednostki statystycznej „przedsiębiorstwo” w wielu 

przypadkach powoduje przerwę w szeregu czasowym, jednak jest to nieuniknione. Ponowne 

obliczenie szeregów czasowych dla zagregowanych wskaźników nie jest konieczne, jeżeli przerwa 

w szeregu czasowym nie pociąga za sobą istotnych zmian wielkości danych liczbowych. 

Chociaż Eurostat uznaje znaczenie stosowania nowych technologii cyfrowych z punktu widzenia 

ograniczenia kosztów tworzenia statystyk i minimalizowania ryzyka błędu ludzkiego, wykorzystanie 

różnych systemów gromadzenia danych (w formie papierowej lub elektronicznej) nie musi 

prowadzić do obniżenia jakości.  

Zarządzanie jakością poszczególnych rejestrów należy do kompetencji krajowych; na państwach 

członkowskich spoczywa też główna odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego kodowania 

i szkolenia specjalistów w tym zakresie.  

W przypadku Włoch metadane krajowe zawierają informacje na temat zarządzania jakością, 

kodowania i wyników audytu.  

Finlandia ani Cypr nie zgłosiły Eurostatowi żadnych problemów z jakością w krajowym pliku 

metadanych. 

50 Zob. szczegółowe odpowiedzi do ramki 2. 
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Ramka 2 – Przykłady niedociągnięć wpływających na 
porównywalność danych 

Jeżeli chodzi o statystyki strukturalne dotyczące przedsiębiorstw, pełne wdrożenie jednostki 

statystycznej „przedsiębiorstwo” może w wielu przypadkach spowodować przerwę w szeregu 

czasowym. Jest to jednak nieuniknione ze względu na różnice w koncepcjach. Ponowne obliczenie 

szeregów czasowych dla zagregowanych wskaźników nie jest konieczne, jeżeli przerwa w szeregu 

czasowym nie pociąga za sobą istotnych zmian wielkości danych liczbowych. 

 

Jeżeli chodzi o statystyki dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną, Eurostat pracował 

z ekspertami z państw członkowskich nad powiązaniami i różnicami między rachunkami 

narodowymi a systemem rachunków zdrowia (SHA) w kontekście grupy zadaniowej ds. wydatków 

na opiekę zdrowotną w ramach ESS (TF HCE) od 2019 r. Wycena wydatków ponoszonych przez 

podmioty nierynkowe w ramach SHA stanowi część tych działań. 

51 Wszystkie państwa są zobowiązane do kodowania przyczyn zgonów zgodnie 

z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD) WHO (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1338/2008).  

Państwa są zobowiązane do zgłaszania wszelkich aktualizacji w swoich automatycznych systemach 
kodowania, a także do podawania w swoich metadanych informacji na temat wyboru i modyfikacji 
podstawowej przyczyny zgonów. Eurostat zdaje sobie sprawę ze znacznych różnic między 
państwami w zakresie zapalenia płuc i demencji jako przyczyn zgonów, w związku z czym tematy te 
są obecnie omawiane w ramach grupy technicznej ds. przyczyn zgonów. 

55 Opóźnienia w przekazywaniu danych przez państwa członkowskie nie oznaczają 

automatycznie, że dane te są nieaktualne, a proces jest nieskuteczny. Kluczowym czynnikiem 
z punktu widzenia oceny użyteczności danych jest wielkość opóźnienia. Jeżeli opóźnienie jest 
niewielkie, dane mogą być nadal publikowane i służyć zaspokojeniu potrzeb użytkowników. 

Ramka 3 – Przykłady opóźnień w przekazywaniu danych 

Wydatki na opiekę zdrowotną 

W 2020 r. pogorszenie terminowości wynikało z kryzysu związanego z COVID-19. Cztery państwa 

poinformowały Eurostat o potencjalnych opóźnieniach wynikających z prowadzonych przez nie prac 

nad krajowymi statystykami dotyczącymi COVID-19. Eurostat skrócił terminy walidacji wewnętrznej, 

aby zapewnić terminowe rozpowszechnianie danych. 
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56 Jeżeli chodzi o przyczyny zgonów, gromadzenie danych odbywa się na podstawie mikrodanych, 

tj. indywidualnych przypadków zgonów. Nie ma uzgodnionej metodyki szacowania liczby 
indywidualnych przypadków zgonów. Takie oszacowanie wiąże się z ryzykiem przeoczenia istotnych 
zmian w tendencjach, prowadząc tym samym do ewentualnych błędnych interpretacji 
z perspektywy epidemiologicznej. W związku z tym nie dokonano takich szacunków dotyczących 
przyczyn zgonów w odniesieniu do Francji i UE za 2018 r. 

57 Chociaż Komisja dostrzega różnice w poziomie szczegółowości między dwoma 

sprawozdaniami zbadanymi przez Trybunał, należy wziąć pod uwagę, że treść i struktura tych 
sprawozdań spełnia wymogi prawodawców UE w każdym z tych dwóch przypadków. Ponadto 
objętość sprawozdań Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady nie powinna przekraczać 15 
stron, co z kolei ogranicza możliwości w zakresie poziomu szczegółowości prezentacji. Eurostat 
udostępnia na swojej stronie internetowej szczegółowe dane dotyczące jakości, niezwiązane 
z wymogami sprawozdawczymi Parlamentu i Rady. 

Ramka 4 – Niedociągnięcia w sprawozdaniach na temat 
jakości dla Parlamentu i Rady 

W odniesieniu do sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wykonania BAEL – 

odpowiedzi na wniosek przewidziany w art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 577/98, który stanowi, 

że: 

„Sprawozdanie na temat realizacji niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi 

oraz Radzie co trzy lata, począwszy od roku 2000. W sprawozdaniu takim zawarta jest ocena, 

zwłaszcza badania jakości metod statystycznych, mających na celu poprawę wyników lub 

uproszczenie procedury badania.” 

W odniesieniu do sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk 

strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw – odpowiedzi na wniosek przewidziany w art. 13 ust. 1 

rozporządzenia (WE) nr 295/2008 w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, 

który stanowi, że: 

„Komisja w terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r., a następnie co trzy lata przedkłada sprawozdanie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na temat danych statystycznych opracowanych zgodnie 

z niniejszym rozporządzeniem i, w szczególności, na temat ich jakości i obciążenia przedsiębiorstw.”. 

58 Sprawozdania są przygotowywane zgodnie z przepisami rozporządzeń oraz z uwzględnieniem 

poziomu szczegółowości wymaganego w przypadku sprawozdań przedstawianych Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

Informacje uzupełniające są dostępne na stronie internetowej Eurostatu. Ponadto Eurostat 
regularnie udziela informacji i odpowiada na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady, np. za 
pośrednictwem zapytań Parlamentu, kontaktów z Parlamentem, regularnych posiedzeń w Radzie, 
rocznego pakietu statystycznego skierowanego do Rady itp. 

61 Eurostat rozpowszechnia dane dotyczące BAEL w pakietach zawierających dane z kilku państw, 

aby zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na jak najszybsze udostępnienie danych krajowych, 
nawet jeśli dane zagregowane na poziomie UE nie są jeszcze dostępne. Między przekazaniem 
a rozpowszechnianiem danych zawsze występuje odstęp czasowy. Wynika to z faktu, że Eurostat 
otrzymuje dane jednostkowe, przeprowadza walidację danych, państwa członkowskie mogą 
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ponownie przesyłać skorygowane zbiory danych, Eurostat oblicza wskaźniki i zwraca się do państw 
członkowskich o potwierdzenie zagregowanych głównych wyników przed ich rozpowszechnieniem. 

Jeżeli chodzi o dane dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną, rozpowszechnianie ma miejsce 
w tym samym roku, w którym dane są przekazywane. W 2020 r. ze względu na opóźnienia 
w przekazywaniu przez państwa członkowskie danych związanych z kryzysem zdrowotnym Eurostat 
przyspieszył swoje działania walidacyjne, aby nie doprowadzić do luki w rozpowszechnianiu danych. 

62 Pod względem przekazywanych szczegółowych informacji harmonogramy publikacji Eurostatu 

są kompletne i zgodne z praktykami OECD i krajowych urzędów statystycznych. Zgodnie 
z praktykami międzynarodowymi więcej szczegółowych informacji na temat podziałów 
i stosowanych klasyfikacji oraz metod, w tym weryfikacji, można znaleźć w metadanych lub 
w produktach statystycznych. Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką wskazała 
również w swoim sprawozdaniu z 2021 r., że „szczegółowy harmonogram publikacji obejmujący 
różne okresy i produkty statystyczne [...] dostępny dla użytkowników” jest jedną z mocnych stron 
Eurostatu w odniesieniu do zgodności z kodeksem praktyk. 

63 Eurostat przeanalizuje temat polityki w zakresie weryfikacji danych i zbada, czy istniejące 

wytyczne mogłyby zostać rozszerzone na inne dziedziny statystyczne lub zbiory danych. 

65 Eurostat wdrożył działania w odpowiedzi na zalecenia ESGAB nr 2015/5 i 2015/7. W zaleceniu 

nr 2021/4 stwierdza się, że Eurostat musi dokonać krytycznej oceny, czy obecna praktyka 
w zakresie udostępniania danych przed ich publikacją jest zgodna z pozycją Eurostatu jako 
podmiotu wyznaczającego standardy ESS. 

66 Zasadą nr 6 określono warunki, w których udostępnia się dane przed publikacją. Przewidziano 

w niej mianowicie, że takie udostępnianie powinno być ograniczone, uzasadnione, kontrolowane 
i podane do wiadomości publicznej. Eurostat jest zdania, że udostępnianie statystyk przed 
publikacją, które realizuje, jest ograniczone, uzasadnione, kontrolowane i podawane do wiadomości 
publicznej zgodnie z zasadą nr 6 kodeksu praktyk. Eurostat zapewnia dostęp przed publikacją do 
pewnych kluczowych danych doradcy ds. komunikacji i członkowi gabinetu Paolo Gentiloniego 
odpowiedzialnemu za koordynację działań z Eurostatem, Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych 
i Finansowych, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 
oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu, a także nielicznym akredytowanym agencjom 
informacyjnym, które otrzymują komunikaty prasowe z wyprzedzeniem w ramach embarga 
z wykorzystaniem środków elektronicznych. 

67 Eurostat jest zdania, że udostępnianie statystyk przed publikacją, które realizuje, jest 

ograniczone, uzasadnione, kontrolowane i podawane do wiadomości publicznej zgodnie kodeksem 
praktyk. Eurostat ograniczy to ryzyko, ściśle monitorując swoje praktyki w zakresie udostępniania 
danych przed publikacją. 

Ramka 5 – Badanie dotyczące potencjalnego wpływu 
udostępniania danych przed publikacją na rynki kapitałowe 

Zob. odpowiedź na pkt 67. 
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69 Dostęp do danych przed publikacją jest utrwaloną praktyką w zdecydowanej większości państw 

członkowskich. 

Wskaźnik 6.7 Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych określa zasady dotyczące 
udostępniania danych przed publikacją, zapewniając tym samym ramy dla zharmonizowanych 
praktyk, które powinny być stosowane niezależnie przez organy statystyczne w ramach ESS. 

73 Jeżeli chodzi o zalecenia 1–4 zawarte we wzajemnej ocenie ESGAB z 2014 r. w odniesieniu do 

przepisów dotyczących powoływania i odwoływania kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
Eurostat wyraził odmienne stanowiska, które przekazał ESGAB. W szczególności Eurostat uznał, że 
regulamin pracowniczy UE w połączeniu z decyzją Komisji w sprawie Eurostatu, które są publicznie 
dostępne, odpowiada wymogom przewidzianym w kodeksie praktyk.  

Więcej informacji można znaleźć w odpowiedzi do pkt 74.  

W odniesieniu do udostępniania danych przed publikacją Eurostat zbadał sprawę i podjął działania 
służące dalszemu ograniczeniu tej praktyki, a także zapewnił kontrolę i podawanie takiego 
udostępniania do publicznej wiadomości, zgodnie z zasadą nr 6 kodeksu praktyk (zob. odpowiedzi 
do pkt 66–69).  

Eurostat będzie jednak kontynuować krytyczną ocenę swojej obecnej praktyki w odpowiedzi na 
zalecenie ESGAB nr 2021/4. 

74 W odpowiedzi na sprawozdanie z 2021 r. Eurostat potwierdza swoje wcześniejsze stanowisko 

i uwagi dotyczące rekrutacji i odwoływania kadry kierowniczej najwyższego szczebla Eurostatu.  

W 2015 r. zmieniono na wniosek Komisji rozporządzenie (WE) nr 223/2009, aby zawierało wyraźny 
przepis gwarantujący, by procedura mianowania dyrektora generalnego Eurostatu była przejrzysta 
i oparta na kryteriach fachowości. W praktyce Komisja przeprowadziła rekrutację obecnego 
dyrektora generalnego, zastępcy dyrektora generalnego i dyrektorów w ramach otwartych 
konkursów. Ponadto w wezwaniu do zgłaszania kandydatur w 2016 r. wyraźnie opisano rolę 
dyrektora generalnego Eurostatu, wyjaśniając, że od kandydatów na to stanowisko oczekuje się 
wykazania kompetencji statystycznych niezbędnych do wypełniania przewidzianych obowiązków. 
W art. 7 i 8 decyzji Komisji w sprawie Eurostatu opisano rolę i obowiązki dyrektora generalnego 
Eurostatu w sposób przesądzający, że osoba na tym stanowisku powinna posiadać odpowiednie 
kompetencje zawodowe. 

75 Zob. odpowiedź do pkt 73. 

76 Monitorowanie wdrażania działań usprawniających uzgodnionych w ramach wzajemnej oceny 

opierało się nie tylko na zaufaniu. Eurostat przeprowadzał kontrole w ramach weryfikacji wdrożenia 
działań i regularnie składał sprawozdania Komitetowi ds. ESS. Kontrola krzyżowa została zatem 
zapewniona również na szczeblu tego komitetu. 

77 Spośród 155 działań usprawniających, o których mowa w pkt 77, osiem odnosi się do 

Zjednoczonego Królestwa, w przypadku którego monitorowanie nie jest konieczne, ponieważ 
Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE. Ponadto 29 innych działań włączono już do działań 
krajowych urzędów statystycznych, takich jak planowanie, sprawozdawczość, przeglądy jakości, 
w związku z czym należy je uznać za wdrożone. W rezultacie niewdrożonych pozostaje 118 działań, 
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co stanowi 13 % z 910 działań usprawniających. Eurostat będzie nadal monitorował realizację tych 
działań. 

79 Nie jest niczym niezwykłym, że zmiana przepisów statystycznych trwa długo, ponieważ jedynie 

etap przygotowawczy wchodzi w zakres bezpośredniego mandatu krajowych urzędów 
statystycznych – konsultacje i przyjęcie przez rząd, a następnie przez parlament, nie podlegają 
bezpośrednio kompetencjom tych urzędów i mogą trwać dłużej. 

Aby zapewnić odpowiednio wczesne zaangażowanie wyższych przedstawicieli kluczowych 
zainteresowanych stron, na potrzeby trzeciej rundy wzajemnej oceny ESS opracowano kampanię 
informacyjną i zaproponowano zaangażowanie w szczególności nadzorującego 
ministerstwa/odpowiedzialnego organu rządowego, aby były one informowane o procesie i znały 
powody zaleceń dotyczących przeglądu przepisów statystycznych. 

85 Przygotowanie i przeprowadzenie rzetelnych wzajemnych ocen wymaga czasu. Wymaga 

wyciągnięcia wniosków z poprzednich rund oceny, w razie potrzeby zmiany kodeksu praktyk, 
opracowania metodyki i dokumentów uzupełniających, które mają zostać uzgodnione przez Komitet 
ds. ESS, oraz przeprowadzenia wzajemnych ocen.  

Wskazanego odstępu czasowego między dwiema rundami wzajemnej oceny nie uważana się za 
kwestię o istotnym znaczeniu. Należy również zauważyć, że skutki pandemii COVID-19 
spowodowały przesunięcie okresu realizacji trzeciej rundy z 2020–2022 na 2021–2023. Jeżeli 
chodzi o Słowację, należy wziąć pod uwagę, że jej wzajemna ocena w 2013 r. była przeglądem 
pilotażowym mającym na celu przetestowanie metodyki wzajemnej oceny i dlatego została ona 
przeprowadzona przed innymi wzajemnymi ocenami w ramach drugiej rundy. 

86 Istnieją cztery zalecane, konkretne kryteria wyboru innych organów krajowych. Państwa 

członkowskie musiały wybrać co najmniej dwa z nich.  

Państwa, w których w 2021 r. przeprowadzono wzajemne oceny, poproszono o poinformowanie 
Eurostatu o wybranych innych organach krajowych, które mają uczestniczyć we wzajemnych 
ocenach, oraz o uzasadnienie ich wyboru. Informacje te zostały przekazane Komitetowi ds. ESS, co 
umożliwiło wszystkim uczestnikom przejrzystą i krytyczną ocenę innych organów krajowych. 
Przykładowo sprawozdanie z postępów w zakresie wzajemnych ocen przedstawione na posiedzeniu 
Komitetu ds. ESS w maju 2021 r. zawierało informacje na temat procedury i wyników wyboru 
innych organów krajowych w przypadku państw poddanych wzajemnej ocenie w 2021 r. (pkt 2.4). 
Przewodniczący ESGAB uczestniczy w każdym posiedzeniu Komitetu ds. ESS i otrzymuje wszystkie 
dokumenty, w tym sprawozdania z postępów z wzajemnej oceny, które umożliwiają mu wyrażenie 
opinii na temat wszelkich kwestii związanych z wzajemnymi ocenami. 

87 Progi co najmniej trzech i maksymalnie sześciu innych organów krajowych zostały uzgodnione 

przez Komitet ds. ESS. Żadnego innego organu krajowego o istotnym znaczeniu nie wykluczono 
w kontekście wzajemnych ocen w oparciu o kryteria uzgodnione przez Komitet ds. ESS. Przegląd 
wybranej liczby innych organów krajowych pozwala na wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do 
całego systemu. 

88 Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008 ustanawiającą Europejską 

Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką celem ESGAB jest zapewnianie niezależnego 
przeglądu Europejskiego Systemu Statystycznego w odniesieniu do wprowadzania w życie 
Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych. 
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ESGAB ma zatem wyraźny mandat związany z wdrażaniem kodeksu praktyk. Rada Konsultacyjna 
wnosi cenny wkład w działania mające na celu ochronę niezależności, rzetelności 
i odpowiedzialności członków ESS. Jej ramy prawne są dostosowane do tej roli. 

89 Wzajemne oceny są mechanizmem samoregulacji, a leżącą u ich podstaw metodykę 

opracowuje i zatwierdza Komitet ds. ESS. Komisja uważa, że perspektywa UE została w ramach tej 
procedury w pełni uwzględniona. 

ESGAB jest od początku włączana w opracowywanie metodyki wzajemnych ocen. Uczestniczy 
w specjalnych posiedzeniach grupy zadaniowej ds. ESS oraz w posiedzeniach Komitetu ds. ESS. 
Eurostat regularnie informował ESGAB o postępach we wzajemnych ocenach. Zalecenia ESGAB 
doceniono i starannie przeanalizowano. 

WNIOSKI I ZALECENIA (pkt 90–103) 

90 Na podstawie ostatnio opublikowanych wyników badania zadowolenia użytkowników 

Eurostatu za rok 2020 większość z nich ocenia jakość danych Eurostatu jako bardzo dobrą lub 
dobrą (26 % oceniło ją jako bardzo dobrą, a kolejne 46 % jako dobrą). Sytuacja ta znajduje 
potwierdzenie w wynikach nowego badania zadowolenia użytkowników z 2022 r., w którym 
odnotowano 30 % ocen bardzo dobrych i 41 % dobrych.  

91 W 2018 r. wprowadzono solidniejszy system monitorowania oparty na lepszych wskaźnikach. 

W opinii Komisji nowe wskaźniki umożliwią obiektywny pomiar, z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych, przydatności, aktualności i porównywalności statystyk europejskich w miarę upływu 
czasu. Przeprowadzono dwie oceny okresowe i ocenę końcową realizacji programu, w ramach 
których zbadano, czy jego cele zostały osiągnięte; oceny opublikowano na stronie internetowej 
Eurostatu. 

92 Użytkownicy, respondenci i inne zainteresowane strony w dziedzinie statystyki europejskiej (w 

tym środowisko naukowe, partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie) są reprezentowani 
przez 12 członków mianowanych przez Komisję. 

Skład organu będącego poprzednikiem Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki 
(Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych 
i Społecznych, CEIES) był szerszy. CEIES zyskał następnie zoptymalizowaną postać Europejskiego 
Komitetu Doradczego ds. Statystyki, co miało na celu zapewnienie lepszego ukierunkowania działań 
tego organu i jego skuteczności w przekazywaniu opinii poszczególnych użytkowników.  

Eurostat stosuje definicję MŚP zgodnie z zaleceniem Komisji dotyczącym definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE), w którym uznaje się, 
że do celów statystycznych jedynym koniecznym kryterium jest liczba pracowników. Eurostat 
dokona przeglądu obecnej definicji i rozważy dodanie kryteriów finansowych. 

Zalecenie 1 – Lepsze zaspokojenie potrzeb użytkowników 

Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie.  
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Komisja, we współpracy z Europejskim Komitetem Doradczym ds. Statystyki, przeanalizuje działania 
i metody pracy komitetu z myślą o zapewnieniu jego bardziej integracyjnego charakteru. Komisja 
uważa jednak, że obecna procedura wyboru członków komitetu jest właściwa. 

93 Komisja zgadza się, że Eurostatowi i krajowym urzędom statystycznym należy przydzielić 

wystarczające środki w ramach Europejskiego programu statystycznego, przy czym wysoki priorytet 
należy nadać projektom innowacyjnym.  

Eurostat finansuje działalność statystyczną, gdy finansowanie to jest określone w przepisach. 
W przypadku wszystkich działań statystycznych, w tym działań obowiązkowych, finansowanie przez 
Eurostat może dotyczyć nowych metod, nowych źródeł danych lub nowych dziedzin polityki. 

Komisja jest świadoma znaczenia oceny jakościowej. Wraz z wprowadzeniem programu eGrants (e-
dotacji) w 2018 r. rozpoczęto proces doskonalenia, którego celem jest szczegółowe uzasadnienie 
wszystkich dotacji. Komisja przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i będzie kontynuować prace 
w tym kierunku. 

W przypadku modułów BAEL streszczenia wszystkich sprawozdań krajowych dotyczących dotacji są 
publicznie dostępne na stronie internetowej Eurostatu. 

Zalecenie 2 – Dążenie do zwiększenia niezależności 

finansowej Europejskiego programu statystycznego i nadania 

priorytetu projektom innowacyjnym 

Komisja przyjmuje zalecenie 2 lit. a) i b). 

Komisja oceni, w kontekście przeglądu śródokresowego obecnego Europejskiego programu 
statystycznego w 2024 r., czy możliwe jest, aby kolejny Europejski program statystyczny stał się 
mniej zależny od wielu źródeł finansowania. 

Komisja zgadza się, że Eurostatowi i krajowym urzędom statystycznym należy przydzielić 
wystarczające środki w ramach Europejskiego programu statystycznego, przy czym wysoki priorytet 
należy nadać projektom innowacyjnym. Powinno to umożliwić rozwój ESS i pełne wykorzystanie 
w jego ramach potencjału nowych źródeł danych i technologii cyfrowych, w szczególności w celu 
lepszego spełnienia szybko zmieniających się wymogów dotyczących danych związanych 
z transformacją cyfrową, transformacją ekologiczną i zmianą klimatu, oraz zapewnienie 
oczekiwanej europejskiej wartości dodanej w tym zakresie. 

94 Złożone problemy metodologiczne wymagają starannego zbadania i dyskusji z państwami 

członkowskimi. W trosce o jakość i spójność danych takie szczegółowe dyskusje powinny się odbyć 
przed wydaniem wytycznych metodologicznych. 

Eurostat będzie kontynuować omawianie z państwami członkowskimi wszelkich możliwych 
usprawnień w zakresie wsparcia i zbada, czy pomocne w tym względzie byłyby noty wewnętrzne. 

95 Chociaż Komisja uznaje potrzebę dalszego ujednolicenia przekazywanych przez państwa 

członkowskie sprawozdań dotyczących jakości oraz prezentacji zawartych w nich danych, 
sprawozdania te są zgodne ze standardem ESS dotyczącym jednolitego zintegrowanego systemu 
metadanych w odniesieniu do BAEL i statystyki gospodarczej oraz standardem ESS odnoszącym się 
do struktury sprawozdań dotyczących jakości w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną. 
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96 W obszarach objętych kontrolą prace weryfikacyjne na miejscu w państwach członkowskich, 

takie jak te dotyczące procedury nadmiernego deficytu i dochodu narodowy brutto, nie są 
statystycznie konieczne do zapewnienia wiarygodności statystyk.  

W opinii Komisji oceny jakości przeprowadzane w tych obszarach przez Eurostat opierają się na 
solidnych procedurach walidacji, sprawozdaniach dotyczących jakości oraz dyskusjach ze 
statystykami państw członkowskich. Eurostat będzie pracować nad dalszą poprawą dokumentacji 
tych ocen jakości.  

97 W przypadku gdy dane państwo nie przekazuje danych w terminie, Eurostat wykorzystuje dane 

szacunkowe w celu uzyskania zagregowanych danych na poziomie UE i zapewnienia terminowego 
udostępnienia danych.  

Jeżeli chodzi o przyczyny zgonów, gromadzenie danych odbywa się na podstawie mikrodanych, tj. 
indywidualnych przypadków zgonów. Nie ma uzgodnionej metodyki szacowania liczby 
indywidualnych przypadków zgonów. Takie oszacowanie wiąże się z ryzykiem przeoczenia istotnych 
zmian w tendencjach, prowadząc tym samym do ewentualnych błędnych interpretacji 
z perspektywy epidemiologicznej. W związku z tym nie dokonano takich szacunków dotyczących 
przyczyn zgonów w odniesieniu do Francji i UE za 2018 r. 

98 Sprawozdania są przygotowywane zgodnie z przepisami rozporządzeń oraz z uwzględnieniem 

poziomu szczegółowości wymaganego w przypadku sprawozdań przedstawianych Parlamentowi 
i Radzie. 

Informacje uzupełniające są dostępne na stronie internetowej Eurostatu. Ponadto Eurostat 
regularnie udziela informacji i odpowiada na wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady, np. za 
pośrednictwem zapytań Parlamentu, kontaktów z Parlamentem, regularnych posiedzeń w Radzie, 
rocznego pakietu statystycznego skierowanego do Rady itp. W stosownych przypadkach Komisja 
zbada możliwość wprowadzenia ulepszeń w przyszłych sprawozdaniach. 

Zalecenie 3 – Udoskonalenie sprawozdań państw 

członkowskich dotyczących jakości oraz oceny jakości 

statystyk europejskich 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 lit. a).  

Komisja częściowo przyjmuje zalecenie 3 lit. b). Komisja będzie pracować nad dalszą poprawą 
dokumentacji swoich ocen jakości. W odniesieniu do ocen jakości Komisja jest zdania, że 
w obszarach objętych kontrolą przeprowadza gruntowne oceny jakości w oparciu o rzetelne 
procedury walidacji, sprawozdania dotyczące jakości i dyskusje ze statystykami państw 
członkowskich.  

99 Pod względem przekazywanych szczegółowych informacji harmonogramy publikacji Eurostatu 

są kompletne i zgodne z praktykami OECD i krajowych urzędów statystycznych.  

Zgodnie z praktykami międzynarodowymi więcej szczegółowych informacji na temat podziałów 
i stosowanych klasyfikacji oraz metod, w tym weryfikacji, można znaleźć w metadanych lub 
w produktach statystycznych.  
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Eurostat rozpowszechnia dane dotyczące BAEL w pakietach zawierających dane z kilku państw, aby 
zaspokoić zapotrzebowanie użytkowników na jak najszybsze udostępnienie danych krajowych, 
nawet jeśli dane zagregowane na poziomie UE nie są jeszcze dostępne. 

100 Zob. odpowiedź do pkt 66. 

Zalecenie 4 – Zrewidowanie obecnej praktyki udostępniania 

statystyk przed ich publikacją 

Komisja nie przyjmuje zalecenia 4 lit. a), ponieważ praktyka Eurostatu w zakresie udostępniania 
danych przed publikacją jest zgodna z kodeksem praktyk i będzie kontynuowana. 

Komisja przyjmuje zalecenie 4 lit. b) i dokona w odpowiednim zakresie ponownej oceny 
stosowanych przez nią obecnie praktyk. 

101 Uwagi Trybunału odnoszą się do zaleceń ESGAB.  

Jeżeli chodzi o zalecenia 1–4 zawarte we wzajemnej ocenie ESGAB z 2014 r. w odniesieniu do 
przepisów dotyczących powoływania i odwoływania kadry kierowniczej najwyższego szczebla 
Eurostat wyraził odmienne stanowiska, które przekazał ESGAB. 

Jeżeli chodzi o udostępnianie statystyk przed publikacją, obecna praktyka Eurostatu jest zgodna 
z kodeksem praktyk.  

Zob. odpowiedzi do pkt 73.  

102 Monitorowanie wdrażania działań usprawniających uzgodnionych w ramach wzajemnej 

oceny opierało się nie tylko na zaufaniu. Eurostat przeprowadzał kontrole w ramach weryfikacji 
wdrożenia działań i regularnie składał sprawozdania Komitetowi ds. ESS. Kontrola krzyżowa została 
zatem zapewniona również na szczeblu tego komitetu. 

W odniesieniu do ostatniej rundy monitorowania Eurostat przeprowadził weryfikację zgłoszonych 
postępów poczynionych przez krajowe urzędy statystyczne, np. sprawdzając, czy informacje były 
dostępne na stronie internetowej, czy przygotowano dokumenty itp. W razie potrzeby wysłano 
pisma do państw członkowskich z prośbą o dodatkowe informacje.  

Aby zapewnić odpowiednio wczesne zaangażowanie wyższych przedstawicieli kluczowych 
zainteresowanych stron, na potrzeby trzeciej rundy wzajemnej oceny ESS opracowano kampanię 
informacyjną i zaproponowano zaangażowanie w szczególności nadzorującego 
ministerstwa/odpowiedzialnego organu rządowego. 

103. Przygotowanie i przeprowadzenie rzetelnych wzajemnych ocen wymaga czasu. Wymaga 
wyciągnięcia wniosków z poprzednich rund oceny, w razie potrzeby zmiany kodeksu praktyk, 
opracowania metodyki i dokumentów uzupełniających, które mają zostać uzgodnione przez Komitet 
ds. ESS, oraz przeprowadzenia wzajemnych ocen.  

Wskazanego odstępu czasowego między dwiema rundami wzajemnej oceny nie uważana się za 
kwestię o istotnym znaczeniu. Należy również zauważyć, że skutki pandemii COVID-19 
spowodowały przesunięcie okresu realizacji trzeciej rundy z 2020–2022 na 2021–2023. 
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Zalecenie 5 – Ocena możliwości wzmocnienia mandatu 

Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką 

Komisja nie przyjmuje tego zalecenia.  

Zgodnie z decyzją nr 235/2008 ustanawiającą Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania 
Statystyką celem ESGAB jest zapewnianie niezależnego przeglądu Europejskiego Systemu 
Statystycznego w odniesieniu do wprowadzania w życie Europejskiego kodeksu praktyk 
statystycznych. Wzajemne oceny są wykorzystywane do oceny przestrzegania przez Eurostat oraz 
w ramach ESS kodeksu praktyk w oparciu o przejrzystą metodykę. Eurostat jest zdania, że ESGAB 
posiada szeroki mandat do podejmowania działań i wyrażania opinii na temat wzajemnych ocen. 
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