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SINTEZĂ (I-X) 

Răspunsurile Comisiei 

I Statisticile europene sunt dezvoltate, produse și difuzate în conformitate cu principiile consacrate 

la articolul 338 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și detaliate în Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 privind statisticile europene, precum și în Codul de bune practici al statisticilor 
europene. Având ca scop furnizarea de informații statistice fiabile și comparabile, Eurostat sprijină 
politicile Uniunii bazate pe date concrete și punerea în aplicare a priorităților politice ale Comisiei și 
informează toți utilizatorii, inclusiv întreprinderile și publicul larg. 

Prioritățile statistice ale Uniunii sunt definite în programele statistice multianuale propuse de 
Comisie și adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Eurostat execută bugetul programelor 
statistice prin granturi și contracte de achiziții publice. 

Eurostat produce statistici europene adecvate scopului urmărit, în parteneriat cu institutele 
naționale de statistică ale statelor membre și cu alte autorități naționale desemnate să producă 
statistici oficiale ca parte a Sistemului Statistic European (SSE) și pe baza unor standarde, metode, 
proceduri, practici și instrumente statistice comune. Comitetul Sistemului Statistic European 
(Comitetul SSE) oferă SSE consiliere profesională; acesta este prezidat de Eurostat și este alcătuit 
din reprezentanți ai institutelor naționale de statistică membre. Cooperarea strânsă în cadrul SSE 
vizează dezvoltarea unei metodologii statistice pentru armonizarea datelor și producerea de date 
comparabile între statele membre, care sunt publicate pe site-ul web al Eurostat în conformitate cu 
calendarele de publicare disponibile publicului. 

IV Pe baza rezultatelor anchetei Eurostat privind satisfacția utilizatorilor, calitatea datelor 

Eurostat este evaluată de majoritatea utilizatorilor ca fiind foarte bună sau bună (în ultima anchetă 
din 2020, 26 % au evaluat-o ca fiind foarte bună și 46 % ca fiind bună). Acest lucru este confirmat 
de rezultatele noii anchete privind satisfacția utilizatorilor din 2022, potrivit căreia 30 % dintre 
aceștia au evaluat calitatea ca fiind foarte bună și 41 % ca fiind bună. 

V Începând din 2018, a fost instituit un sistem de monitorizare mai solid, bazat pe indicatori mai 

buni. În opinia Comisiei, noii indicatori vor permite, prin utilizarea tehnologiilor digitale, măsurarea 
obiectivă a relevanței, actualității și comparabilității în timp a statisticilor europene. Au fost 
efectuate două evaluări intermediare și o ultimă evaluare a punerii în aplicare a programului, care 
acoperă întreaga durată a acestuia (2013-2020) și care au fost publicate pe site-ul web al 
Eurostat. 

Componența predecesorului Comitetului consultativ european pentru statistică (ESAC), și anume 
Comitetul consultativ european pentru informații statistice în domeniile economic și social (CEIES, 
în acronimul în limba franceză), a fost mai largă. CEIES a fost apoi simplificat sub forma ESAC, 
pentru a-i conferi mai multă precizie și eficacitate în transmiterea opiniilor diferiților utilizatori. 

În ceea ce privește nevoile utilizatorilor, Eurostat difuzează o multitudine de statistici pe care 
utilizatorii își pot baza activitatea în domeniile auditate, chiar dacă mai sunt necesare îmbunătățiri 
cu privire la anumite aspecte, care sunt în prezent în curs de revizuire de către Eurostat. 

VI Eurostat finanțează activități statistice atunci când această finanțare este prevăzută în 

legislație. Pentru toate activitățile statistice, inclusiv activitățile obligatorii, finanțarea Eurostat se 
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poate referi la proiecte care aduc sau testează soluții inovatoare, noi surse de date, studii-pilot și 
de fezabilitate, noi subiecte de politică pentru o posibilă punere în aplicare viitoare, elaborarea de 
statistici experimentale, în vederea introducerii unor îmbunătățiri și sub forma unor procese 
statistice mai eficiente sau a unei metodologii inovatoare. Comisia este de acord că ar trebui 
alocate resurse suficiente Eurostat și autorităților statistice naționale prin intermediul Programului 
statistic european, acordându-se o prioritate deosebită proiectelor inovatoare. Accesul la resurse 
suplimentare din alte programe ale Uniunii este o practică obișnuită pentru a sprijini anumite nevoi 
statistice suplimentare ale politicilor Comisiei, care nu pot fi acoperite cu resursele Programului 
statistic european. În opinia Comisiei, acest lucru nu pune sub semnul întrebării independența 
profesională a Eurostat în raport cu alte servicii ale Comisiei. 

VII În domeniile care fac obiectul auditului, activitatea de verificare la fața locului, în statele 

membre, cum ar fi în cazul procedurii aplicabile deficitelor excesive și al venitului național brut, nu 
este necesară din punct de vedere statistic pentru a asigura fiabilitatea statisticilor. În opinia 
Comisiei, în domeniile vizate, Eurostat efectuează evaluări aprofundate cu privire la 
comparabilitatea și coerența datelor, iar aceste evaluări se bazează pe proceduri de validare solide, 
pe rapoarte de calitate, precum și pe discuții cu statisticienii din statele membre. 

Eurostat va lucra la îmbunătățirea armonizării rapoartelor de calitate transmise de statele membre 
și a prezentării acestora, precum și la îmbunătățirea actualității în domeniile menționate (statistici 
privind sănătatea și întreprinderile), în cooperare cu statele membre. 

VIII Calendarele de publicare ale Eurostat sunt complete și conforme cu practicile OCDE și ale 

institutelor naționale de statistică în ceea ce privește detaliile furnizate. În conformitate cu 
practicile internaționale, mai multe detalii sunt furnizate în metadate sau în cadrul produselor 
statistice.  

Eurostat își reexaminează politicile de revizuire ca răspuns la o recomandare a Comitetului 
consultativ european pentru guvernanță statistică (CCEGS).  

Practica actuală a Eurostat privind accesul înainte de publicare este în conformitate cu Codul de 
bune practici. Cu toate acestea, Eurostat va reevalua modalitățile practicilor sale actuale privind 
accesul înainte de publicare.  

IX Evaluările inter pares se bazează pe o metodologie completă și eficientă, care include 

frecvența și acoperirea acestora și care este aprobată de Comitetul SSE. Comisia consideră că 
frecvența și acoperirea actuală a evaluărilor inter pares sunt adecvate scopului urmărit. 

X În ceea ce privește recomandările Curții: 

– Comisia acceptă parțial prima recomandare;  

– Comisia acceptă a doua recomandare;  

– Comisia acceptă parțial a treia recomandare;  

– Comisia acceptă parțial a patra recomandare; 

– Comisia respinge a cincea recomandare.  
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INTRODUCERE (punctele 1-11) 

11 În conformitate cu Decizia 234/2008, ESAC are misiunea de a asista Parlamentul European, 

Consiliul și Comisia, asigurându-se că cerințele utilizatorilor și costurile suportate de furnizorii și 
producătorii de informații sunt luate în considerare în coordonarea obiectivelor și priorităților 
strategice ale politicii Uniunii în domeniul informațiilor statistice. Componența ESAC este, de 
asemenea, prevăzută prin acte juridice.  

Mandatul Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică este de a oferi o imagine 
de ansamblu independentă a SSE în ceea ce privește punerea în aplicare a Codului de bune practici 
al statisticilor europene, astfel cum este definit în Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. 

SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI (punctele 12-20)  

Nu există răspunsuri din partea Comisiei.  

OBSERVAȚII (punctele 21-89) 

Răspunsurile Comisiei: 

23 Începând din 2018, a fost instituit un sistem de monitorizare mai solid, bazat pe indicatori și 

legături mai bune între activități și obiectivele Programului statistic european, astfel cum se arată 
în figura 4. În opinia Comisiei, noii indicatori vor permite, prin utilizarea tehnologiilor digitale, 
măsurarea obiectivă a relevanței, actualității și comparabilității în timp a statisticilor europene. Au 
fost efectuate două evaluări intermediare și o ultimă evaluare a punerii în aplicare a programului, 
care acoperă întreaga durată a acestuia (2013-2020). Ultima evaluare a constat în analizarea 
gradului de îndeplinire a obiectivelor programului. Evaluarea este alcătuită dintr-un raport către 
Parlamentul European și Consiliu și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei, ambele 
publicate pe site-ul web al Eurostat.  

25 Consultările privind anumite produse au drept scop studierea satisfacției utilizatorilor cu privire 

la produsele respective în cazul unui anumit grup țintă, și anume statisticile experimentale vizează 
consultarea mediului academic în ceea ce privește soliditatea metodelor și a rezultatelor, iar 
consultarea cu persoanele cu handicap are drept scop testarea accesibilității statisticilor prin 
diferite canale.  

Printre canalele Eurostat de identificare a nevoilor utilizatorilor se numără, de asemenea, 
consultarea la scară largă și cu includerea diferitelor grupuri de utilizatori, organizată în 2017 și 
intitulată Power from statistics (Putere prin statistică). Aceasta a reunit reprezentanți eminenți ai 
diferitelor perspective ale societății, pentru a-i consulta cu privire la nevoile viitoare de informare și 
la modul în care statisticile oficiale europene ar putea să le satisfacă. Detalii complete sunt 
disponibile pe site-ul web al Eurostat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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26 Utilizatorii, respondenții și alte părți interesate din domeniul statisticilor europene (inclusiv 

comunitatea științifică, partenerii sociali și societatea civilă) sunt reprezentate de cei 12 membri 
numiți de Comisie (după consultarea Parlamentului European și a Consiliului), în conformitate cu 
Decizia 237/2008/CE din 11 martie 2008. 

Componența predecesorului Comitetului consultativ european pentru statistică (CEIES – Comitetul 
consultativ european pentru informații statistice în domeniile economic și social) a fost mai largă. 
CEIES a fost apoi simplificat sub forma ESAC, pentru a-i conferi mai multă precizie și eficacitate în 
transmiterea opiniilor diferiților utilizatori. 

28 În ceea ce privește statisticile referitoare la resursele și activitățile din domeniul sănătății, 

proiectul comun de colectare a datelor Eurostat-OCDE-OMS vizând parametri din domeniul 
sănătății, de altă natură decât cheltuielile, oferă deja date semnificative pentru nevoile 
utilizatorilor. Pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și caracterul complet și pentru a asigura 
sustenabilitatea colectării datelor, Eurostat a elaborat un proiect de regulament de punere în 
aplicare privind unitățile de asistență medicală, resursele umane din domeniul asistenței medicale 
și utilizarea asistenței medicale. Se preconizează că proiectul de regulament de punere în aplicare 
va fi adoptat până la sfârșitul anului 2022.  

La nivel internațional, experții recunosc faptul că morbiditatea este un fenomen foarte complex 
pentru a fi măsurat din punct de vedere statistic. Subiectul statisticilor privind morbiditatea a fost 
discutat cu reprezentanți ai statelor membre în cadrul mai multor grupuri de experți din cadrul 
Eurostat (Grupul operativ pentru statisticile privind morbiditatea, Grupul tehnic pentru statisticile 
privind morbiditatea, Grupul de lucru pentru statisticile privind sănătatea publică), precum și cu 
utilizatorii de date din cadrul Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară (SANTE). Eurostat 
a acordat granturi statelor membre pentru proiecte-pilot privind colectarea de date cu scopul de a 
testa fezabilitatea utilizării surselor de date identificate prin evoluții metodologice. Rezultatele 
proiectelor-pilot privind colectarea de date vor fi analizate în 2023. 

29 Eurostat aplică definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în conformitate cu 

Recomandarea Comisiei privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii 
(2003/361/CE), care, la articolul 7, recunoaște că – în scopuri statistice – singurul criteriu necesar 
este numărul de angajați. 

Cu toate acestea, Eurostat a recunoscut necesitatea de a revizui definiția utilizată în prezent și de a 
lua în considerare îmbogățirea setului de criterii cu criterii financiare pentru a reflecta mai bine 
realitatea economică în continuă schimbare. 

31 Granturile sunt utilizate, de asemenea, pentru dezvoltarea de noi metodologii statistice și 

surse de date și pentru elaborarea unor cadre de asigurare a calității pentru statistici, bazate pe o 
nouă sursă unică de date sau pe o combinație de surse de date (de exemplu, date administrative și 
volume mari de date). 

32 În opinia Comisiei, finanțarea activităților statistice prin credite subdelegate se realizează cu 

respectarea independenței profesionale a Eurostat în raport cu alte servicii ale Comisiei.  

Nevoile specifice ale direcțiilor generale reflectă prioritățile utilizatorilor politicilor sau cerința de a 
monitoriza și evalua impactul programelor concrete de cheltuieli pe baza unor date și statistici 
solide și de înaltă calitate, nu doar pe baza unor studii comandate ad hoc. Nevoile de date ale altor 
servicii ale Comisiei nu sunt ad hoc și pe termen scurt. Aceste granturi pot acoperi, de asemenea, 
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studii-pilot sau se pot concentra pe pregătirea terenului pentru utilizarea de noi metodologii sau noi 
surse de date – activități care, în caz contrar, nu ar fi finanțate la nivel național.   

Actele legislative adoptate de Parlamentul European și de Consiliu prevăd uneori finanțarea 
activităților necesare pentru punerea în aplicare a actului. Aceste activități se pot referi la studii-
pilot voluntare pentru a evalua fezabilitatea noilor colectări de date care îmbunătățesc anumite 
aspecte ale statisticilor ce urmează să fie produse, cum ar fi granularitatea la nivel teritorial, sau la 
elaborarea de metodologii pentru statisticile în cauză. În alte cazuri, acestea se referă la colectarea 
și producerea efectivă de statistici, de exemplu cu privire la subiecte ad hoc solicitate de utilizatori, 
cum ar fi cele din Regulamentul (UE) 2019/1700 privind statisticile sociale și din Regulamentul (UE) 
2019/2152 privind statisticile europene de întreprindere.  

33 Eurostat finanțează activități statistice atunci când această finanțare este prevăzută în 

legislație. Pentru toate activitățile statistice, inclusiv activitățile obligatorii, finanțarea Eurostat se 
poate referi la proiecte care aduc sau testează soluții inovatoare, noi surse de date, studii-pilot și 
de fezabilitate, noi subiecte de politică pentru o posibilă punere în aplicare viitoare, elaborarea de 
statistici experimentale, în vederea introducerii unor îmbunătățiri și sub forma unor procese 
statistice mai eficiente sau a unei metodologii inovatoare.  

În ceea ce privește costurile cu personalul, Eurostat aplică articolul 186 alineatul (4) litera (e) din 
Regulamentul financiar al UE. 

34 Comisia este conștientă de importanța evaluării calitative. Au fost aduse îmbunătățiri odată 

cu introducerea eGrants începând din 2018, cu scopul de a avea justificări detaliate pentru toate 
granturile. Comisia ia act de observația Curții și va continua să depună eforturi în această direcție. 

Pentru modulele Anchetei europene asupra forței de muncă (LFS), sintezele tuturor rapoartelor 
naționale referitoare la granturi sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web al 
Eurostat. 

39 Problemele metodologice complexe necesită o investigație atentă și discuții cu statele 

membre. Aceste discuții ar trebui să aibă loc în detaliu înainte de emiterea orientărilor 
metodologice pentru a se asigura calitatea și coerența datelor. 

42 Parametrii din domeniul sănătății, de altă natură decât cheltuielile reprezintă un proiect 

comun de colectare a datelor Eurostat-OCDE-OMS care respectă standardul Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la metadatele solicitate. Sursele și metodele 
subiacente sunt disponibile în fișierele de metadate. 

Statisticile diferă în ceea ce privește metodele și sursele de date utilizate, precum și în ceea ce 
privește ritmul de dezvoltare a acestora în timp. Prin urmare, regularitatea furnizării de rapoarte de 
calitate diferă de la un domeniu statistic la altul. 

43 Deși Comisia recunoaște necesitatea de a îmbunătăți armonizarea rapoartelor de calitate 

transmise de statele membre și a prezentării lor, aceste rapoarte de calitate respectă standardul 
SSE privind Sistemul unic integrat de metadate în ancheta asupra forței de muncă și în statisticile 
de întreprindere, precum și Standardul SSE pentru structura rapoartelor de calitate în privința 
cheltuielilor pentru sănătate. 

44 și 45 În domeniile care fac obiectul auditului, activitatea de verificare la fața locului în 

statele membre, în domenii precum procedura aplicabilă deficitelor excesive și venitul național brut, 

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
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nu este necesară din punct de vedere statistic pentru a asigura fiabilitatea statisticilor. În opinia 
Comisiei, în domeniile vizate, Eurostat efectuează evaluări aprofundate cu privire la 
comparabilitatea și coerența datelor, iar aceste evaluări se bazează pe proceduri de validare solide, 
pe rapoarte de calitate, precum și pe discuții cu statisticienii din statele membre. În ceea ce privește 
statisticile din domeniul sănătății și ancheta asupra forței de muncă, vizitele la fața locului sunt 
efectuate atunci când este necesar, dar sunt diferite prin natura lor de cele puse în aplicare în 
cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive și în cazul venitului național brut. 

46 Eurostat urmărește, în mod proactiv și cu promptitudine, aspectele legate de termenele de 

transmitere, caracterul complet al datelor, metodologia și calitatea datelor statistice furnizate de 
autoritățile statistice naționale. Se iau măsurile necesare, la nivelul corespunzător, pentru a rezolva 
eventualele probleme nesoluționate în mod direct între Eurostat și Institutul Național de Statistică. 
Atunci când aceste acțiuni de monitorizare a conformității la nivel de serviciu nu au succes, 
Eurostat analizează dacă ar trebui inițiată o acțiune oficială la nivelul Comisiei. 

48 Eurostat va depune eforturi pentru a îmbunătăți în continuare documentarea evaluărilor sale 

ale calității. 

Caseta 1 – Exemple de deficiențe legate de acuratețe 

Toate țările au abordat rata ridicată de non-răspuns pe unitate pentru ancheta asupra forței de 

muncă de-a lungul timpului prin trecerea la o colectare de date în mai multe moduri (online, prin 

telefon, fizic) sau prin utilizarea unor tehnici statistice pentru a înlocui valorile lipsă. Eurostat a 

sprijinit statele membre prin intermediul unor granturi specifice pentru a explora modalități de 

limitare a ratei de non-răspuns și oferă cursuri de formare și ateliere pentru a facilita schimbul de 

bune practici.  

În ceea ce privește conformitatea cu cerințele de precizie, pentru care țărilor li se solicită să 

furnizeze erori standard, Eurostat nu poate calcula intern erorile standard, deoarece nu are acces la 

toate informațiile necesare pentru calibrare provenite din alte surse naționale de date.  

Spre deosebire de ancheta asupra forței de muncă, statisticile structurale de întreprinderi nu 

reprezintă o anchetă prin sondaj, motiv pentru care nu este necesară calcularea intervalelor de 

încredere. Eurostat a analizat în mod sistematic nivelul de conformitate cu Regulamentul privind 

statisticile structurale de întreprindere (SBS) [Regulamentul (CE) nr. 295/2008] în ceea ce privește 

aplicarea corectă a conceptului de „întreprindere” ca unitate statistică, astfel cum este definită în 

Regulamentul privind unitățile statistice [Regulamentul (CEE) nr. 696/93] și, în 2015, a solicitat 

tuturor statelor membre care nu respectă normele să elaboreze un plan de acțiune pentru a asigura 

conformitatea deplină. Statele membre pun treptat în aplicare planurile lor de acțiune, însă acesta 

este un subiect complex, care necesită timp și resurse din partea lor. Monitorizarea este asigurată 

de Eurostat prin intermediul bilanțului realizat în contextul Grupului directorilor responsabili de 

statisticile de întreprindere. Eurostat este de acord că punerea în aplicare integrală a unității 

statistice „întreprindere” cauzează, în multe cazuri, o întrerupere a seriilor de timp, însă acest lucru 

este inevitabil. Nu este necesar să se recalculeze seriile de timp pentru indicatorii agregați atunci 

când întreruperea seriilor de timp nu implică modificări semnificative ale magnitudinii numerelor. 

Deși Eurostat recunoaște importanța adoptării noilor tehnologii digitale pentru a reduce costurile de 

producere a statisticilor și a reduce la minimum riscul de eroare umană, diferitele sisteme de 

colectare a datelor (pe suport de hârtie sau electronic) nu înseamnă o calitate compromisă.  
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Gestionarea calității înregistrărilor individuale este o competență națională, iar statele membre au 

responsabilitatea principală de a asigura înregistrarea corectă și formarea persoanelor 

responsabile cu înregistrarea.  

În ceea ce privește Italia, metadatele naționale conțin informații privind gestionarea calității, 

înregistrarea și rezultatul auditului.  

Nici Finlanda nici Cipru nu au semnalat nicio problemă de calitate către Eurostat în fișierul național 

de metadate. 

50 A se vedea răspunsurile specifice la caseta 2. 

Caseta 2 – Exemple de deficiențe care afectează 
comparabilitatea datelor 

În ceea ce privește statisticile structurale de întreprinderi, punerea în aplicare integrală a unității 

statistice „întreprindere” poate cauza, în multe cazuri, o întrerupere a seriilor de timp. Totuși, acest 

lucru este inevitabil din cauza diferențelor dintre concepte. Nu este necesar să se recalculeze seriile 

de timp pentru indicatorii agregați atunci când întreruperea seriilor de timp nu implică modificări 

semnificative ale magnitudinii numerelor. 

 

În ceea ce privește statisticile privind cheltuielile pentru sănătate, Eurostat a colaborat cu experții 

din statele membre în ceea ce privește legăturile și diferențele dintre conturile naționale și 

Sistemul conturilor de sănătate (SCS) în contextul Grupului operativ SSE pentru cheltuielile în 

domeniul sănătății (TF HCE), începând din 2019. Evaluarea cheltuielilor efectuate de furnizorii care 

nu sunt considerați actori de pe piață în SCS face parte din acest demers. 

51 Toate țările trebuie să înregistreze cauzele de deces în conformitate cu Clasificarea 

Internațională a Bolilor (ICD) stabilită de OMS [în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1338/2008].  

Țările au obligația de a raporta orice actualizare a sistemelor lor de înregistrare automatizate, 
precum și de a furniza informații cu privire la selectarea și modificarea cauzei de deces în 
metadatele lor. Eurostat este conștient de diferențele semnificative dintre țări în ceea ce privește 
pneumonia și demența drept cauze de deces și, prin urmare, subiectele sunt discutate, în prezent, 
în cadrul Grupului tehnic privind cauzele de deces. 

55 Întârzierile în transmiterea datelor de către statele membre nu înseamnă, în mod automat, că 

aceste date sunt depășite și că procesul este ineficace. Durata întârzierii este factorul esențial 
pentru evaluarea posibilității de utilizare a datelor. Dacă întârzierea este scurtă, datele pot fi încă 
publicate pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor. 

Caseta 3 – Exemple de întârzieri în transmiterea datelor 

Cheltuielile pentru sănătate 

În 2020, deteriorarea punctualității a fost cauzată de criza provocată de pandemia de COVID-19. 

Patru țări au informat Eurostat cu privire la potențialele întârzieri cauzate de activitatea lor legată 
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de statisticile naționale privind COVID-19. Eurostat a redus termenele de validare internă pentru a 

se asigura că datele sunt difuzate la timp. 

56 În ceea ce privește cauzele de deces, colectarea datelor se bazează pe microdate, și anume 

decesele individuale. Nu există o metodologie convenită în ceea ce privește estimarea deceselor 
individuale. O astfel de estimare implică riscul de a trece cu vederea modificări importante ale 
tendințelor, conducând astfel la posibile interpretări eronate din punct de vedere epidemiologic. Prin 
urmare, nu au fost făcute astfel de estimări ale cauzelor de deces pentru Franța și agregatele de la 
nivelul UE pentru 2018. 

57 Deși Comisia recunoaște diferențele în ceea ce privește nivelul de detaliere dintre cele două 

rapoarte examinate de Curte, trebuie să se țină seama de faptul că rapoartele reflectă conținutul și 
structura impuse de legiuitorii Uniunii în fiecare dintre cele două cazuri. În plus, rapoartele Comisiei 
către Parlamentul European și Consiliu ar trebui să fie limitate la 15 pagini, fapt care, la rândul său, 
limitează nivelul detaliilor care trebuie furnizate. Pe site-ul său web, Eurostat pune la dispoziție 
date detaliate privind calitatea, care nu sunt legate de cerințele de raportare ale Parlamentului și 
ale Consiliului. 

Caseta 4 – Deficiențe în raportarea cu privire la calitate 
destinată Parlamentului și Consiliului 

În ceea ce privește Raportul către Parlamentul European și Consiliu privind realizarea anchetei 

asupra forței de muncă, acesta răspunde solicitării de la articolul 7 din Regulamentul (CE) 

nr. 577/98 al Consiliului, care prevede că: 

„Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un raport asupra aplicării prezentului regulament la 

fiecare trei ani, începând din anul 2000. Acest raport evaluează în special calitatea metodelor 

statistice pe care statele membre le au în vedere pentru a îmbunătăți rezultatele sau pentru a 

ușura efectuarea anchetei.” 

Cu privire la Raportul către Consiliul European și Parlament privind statisticile structurale de 

întreprinderi, acesta răspunde solicitării de la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 295/2008 privind statisticile structurale de întreprindere, care prevede că: 

„Până la 29 aprilie 2011 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind statisticile elaborate în conformitate cu prezentul regulament și, în 

special, referitor la calitatea acestora și la sarcina pe care o exercită asupra întreprinderilor.” 

58 Rapoartele sunt elaborate în conformitate cu dispozițiile regulamentelor și luând în 

considerare nivelul de detaliere pe care ar trebui să îl furnizeze un raport către Parlamentul 
European și Consiliu. 

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Eurostat. De asemenea, Eurostat 
furnizează periodic informații și răspunsuri la solicitările Parlamentului European și ale Consiliului, 
de exemplu prin intermediul întrebărilor Parlamentului, al contactelor cu Parlamentul, al reuniunilor 
periodice ale Consiliului, al pachetului statistic anual adresat Consiliului etc. 

61 Eurostat difuzează datele referitoare la ancheta asupra forței de muncă în pachete de mai 

multe țări pentru a răspunde cererii utilizatorilor de a avea date naționale disponibile cât mai 
curând posibil, chiar dacă agregatul de la nivelul UE nu este încă disponibil. Există întotdeauna un 
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decalaj de timp între transmiterea și difuzarea datelor. Acest lucru se datorează faptului că 
Eurostat primește microdatele, validează datele, statele membre pot retrimite seturile de date 
corectate, Eurostat calculează indicatorii și solicită statelor membre să confirme principalele 
rezultate agregate înainte de difuzare. 

În ceea ce privește datele referitoare la cheltuielile pentru sănătate, difuzarea are loc în același an 
cu transmiterea datelor. În 2020, din cauza întârzierilor înregistrate în transmiterea, de către 
statele membre, a datelor legate de criza sanitară, Eurostat și-a accelerat verificările de validare 
pentru a nu crea o lacună în difuzarea datelor. 

62 Calendarele de publicare ale Eurostat sunt complete și conforme cu practicile OCDE și ale 

institutelor naționale de statistică în ceea ce privește detaliile furnizate. În conformitate cu 
practicile internaționale, detaliile privind defalcările, clasificarea utilizată și metodologiile, inclusiv 
revizuirile, sunt furnizate în metadate sau în cadrul produselor statistice. CCEGS a indicat, de 
asemenea, în raportul său din 2021 că „un calendar detaliat de publicare care acoperă diferite 
perioade și produse statistice este pus la dispoziția utilizatorilor”, iar acesta este unul dintre 
punctele forte ale Eurostat în ceea ce privește conformitatea sa cu Codul de bune practici. 

63 Eurostat va analiza subiectul politicilor de revizuire, precum și dacă orientările existente ar 

putea fi extinse la alte domenii statistice sau seturi de date. 

65 Eurostat a pus în aplicare măsuri ca răspuns la recomandările 2015/5 și 2015/7 ale CCEGS. 

Recomandarea 2021/4 prevede că Eurostat evaluează în mod critic dacă practica actuală de acces 
la statistici anterior publicării este conformă cu poziția Eurostat de portdrapel al SSE. 

66 Principiul 6 precizează condițiile în care trebuie pus în aplicare accesul anterior publicării. Și 

anume, că acesta trebuie să fie limitat, justificat, controlat și adus la cunoștința publicului. Eurostat 
consideră că accesul pe care îl acordă anterior publicării este limitat, justificat, controlat și adus la 
cunoștința publicului în conformitate cu principiul 6 din Codul de bune practici. Eurostat oferă acces 
înainte de publicare la anumite date-cheie consilierului pentru comunicare și membrului cabinetului 
responsabil de coordonarea cu Eurostat în cadrul cabinetului Gentiloni, Direcției Generale Afaceri 
Economice și Financiare, Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 
și Băncii Centrale Europene, precum și câtorva agenții de presă acreditate care primesc în avans, 
prin mijloace electronice, comunicate de presă aflate sub embargo. 

67 Eurostat consideră că accesul pe care îl oferă anterior publicării este limitat, justificat, 

controlat și adus la cunoștința publicului în conformitate cu Codul de bune practici. Eurostat va 
atenua riscurile menționate prin monitorizarea strictă a practicilor sale referitoare la accesul 
anterior publicării. 

Caseta 5 – Cercetări privind impactul potențial al accesului 
anterior publicării asupra piețelor de capital 

A se vedea răspunsul la punctul 67. 

69 Accesul anterior publicării este o practică consacrată în marea majoritate a statelor membre. 



 

11 

Indicatorul 6.7 din Codul de bune practici al statisticilor europene stabilește normele privind accesul 
anterior publicării, oferind astfel cadrul pentru practici armonizate care ar trebui aplicate în mod 
independent de către autoritățile statistice în SSE. 

73 În ceea ce privește recomandările 1-4 din evaluarea inter pares a CCEGS din 2014 pentru 

legislația privind numirea și destituirea personalului de conducere de nivel superior, Eurostat a 
exprimat opinii divergente pe care le-a comunicat CCEGS. În special, Eurostat a considerat că 
Statutul funcționarilor Uniunii Europene, coroborat cu Decizia Comisiei privind Eurostat, care sunt 
puse la dispoziția publicului, corespund cerințelor Codului de bune practici.   

Detalii suplimentare sunt furnizate în răspunsul la punctul 74.  

În ceea ce privește accesul anterior publicării, Eurostat a analizat chestiunea și a luat măsuri pentru 
a-l limita și mai mult și a asigurat controlul și publicarea, în conformitate cu principiul 6 din Codul 
de bune practici (a se vedea răspunsurile la punctele 66-69).  

Cu toate acestea, Eurostat va continua să evalueze în mod critic practica sa actuală ca răspuns la 
Recomandarea 2021/4 a CCEGS. 

74 În răspunsul său la raportul din 2021, Eurostat confirmă poziția sa anterioară și observațiile 

sale cu privire la recrutarea și destituirea personalului de conducere de nivel superior al Eurostat.  

La propunerea Comisiei, Regulamentul (CE) nr. 223/2009 a fost modificat în 2015 pentru a include 
o dispoziție explicită care să garanteze că procedura de numire a directorului general al Eurostat 
este transparentă și se bazează pe criterii profesionale. În practică, Comisia a recrutat actualul 
director general, directorul general adjunct și directorii pe baza unor concursuri generale. În plus, 
cererea de candidaturi din 2016 a descris în mod explicit rolul directorului general al Eurostat, 
precizând că candidații trebuiau să demonstreze că dețin competențele statistice necesare pentru a 
îndeplini responsabilitățile postului. Articolele 7 și 8 din Decizia Comisiei privind Eurostat descriu 
rolul și responsabilitățile directorului general al Eurostat în termeni care asigură faptul că acesta 
are competențe profesionale relevante. 

75 A se vedea răspunsul la punctul 73. 

76 Monitorizarea acțiunilor de îmbunătățire formulate în urma evaluărilor inter pares nu s-a 

bazat doar pe încredere. Eurostat a efectuat controale pentru a verifica punerea lor în aplicare, 
raportând periodic Comitetului SSE. Prin urmare, controlul încrucișat a fost asigurat și la nivelul 
acestui comitet. 

77 Dintre cele 155 de acțiuni de îmbunătățire menționate la punctul 77, 8 se referă la Regatul 

Unit, pentru care nu este necesară nicio monitorizare, deoarece Regatul Unit a părăsit Uniunea 
Europeană. Există, de asemenea, 29 de acțiuni care au fost deja integrate în activitățile institutelor 
naționale de statistică în cauză, cum ar fi planificarea, raportarea, evaluările calității; prin urmare 
acestea trebuie considerate ca fiind puse în aplicare. Prin urmare, 118 acțiuni rămân 
neimplementate, reprezentând 13 % din cele 910 acțiuni de îmbunătățire. Eurostat va continua să 
urmărească punerea în aplicare a acestor acțiuni. 

79 Nu este neobișnuit ca o modificare a legislației privind statisticile să dureze mult timp, 

deoarece numai faza de pregătire se află sub autoritatea directă a institutului național de 
statistică, în timp ce consultările și adoptarea de către guvern și, apoi, de către parlament nu se 
află sub autoritatea directă a institutului național de statistică și pot dura mai mult timp. 
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Pentru a remedia implicarea relativ târzie a reprezentanților la nivel înalt ai principalelor părți 
interesate, pentru a treia rundă de evaluări inter pares ale SSE, a fost elaborată o campanie de 
comunicare și s-a propus implicarea, în special, a ministerului tutelar/organismului guvernamental 
responsabil, astfel încât acesta să fie informat cu privire la proces și să cunoască motivele 
recomandărilor privind revizuirea legislației statistice. 

85 Pregătirea și desfășurarea unor evaluări inter pares solide necesită timp. Este necesar să se 

învețe lecțiile din rundele anterioare, să se revizuiască Codul de bune practici, dacă este necesar, să 
se elaboreze metodologia și documentele justificative care urmează să fie aprobate de Comitetul 
SSE și să se efectueze evaluările inter pares.  

Decalajul de timp observat între două runde de evaluări inter pares nu este considerat o chestiune 
semnificativă. De asemenea, ar trebui remarcat faptul că impactul pandemiei de COVID-19 a 
deplasat perioada de punere în aplicare a celei de a treia runde din intervalul 2020-2022 în 
intervalul 2021-2023. În ceea ce privește Slovacia, trebuie să se ia în considerare faptul că 
evaluarea inter pares din 2013 privind aceasta a fost o evaluare-pilot menită să testeze 
metodologia de evaluare inter pares iar acesta este motivul pentru care evaluarea a fost efectuată 
înainte de celelalte evaluări inter pares din a doua rundă. 

86 Există patru criterii concrete recomandate pentru selectarea altor autorități naționale. Statele 

membre au trebuit să aleagă cel puțin două dintre acestea.  

Țărilor în care au loc evaluări inter pares în 2021 li s-a solicitat să informeze Eurostat cu privire la 
alte autorități naționale selectate pentru a participa la evaluările inter pares și la justificarea 
alegerii lor. Aceste informații au fost comunicate Comitetului SSE, oferind astfel posibilitatea unei 
evaluări transparente și critice a altor autorități naționale de către toți colegii. De exemplu, raportul 
intermediar privind evaluările inter pares prezentat în cadrul reuniunii Comitetului SSE din mai 
2021 a inclus informații privind procedura și rezultatele selectării altor autorități naționale pentru 
țările în privința cărora s-au efectuat evaluări inter pares în 2021 (punctul 2.4). Președintele CCEGS 
participă la fiecare reuniune a Comitetului SSE și primește toate documentele, inclusiv rapoartele 
intermediare ale evaluărilor inter pares, ceea ce îi oferă posibilitatea de a-și exprima opinia cu 
privire la orice aspect legat de evaluările inter pares. 

87 Pragurile stabilite la cel puțin trei și cel mult șase alte autorități naționale au fost convenite 

de Comitetul SSE. Pe baza criteriilor convenite de Comitetul SSE, nicio altă autoritate națională 
esențială nu a fost exclusă în contextul evaluărilor inter pares. Revizuirea unui anumit număr de 
alte autorități naționale conduce la concluzii pentru întregul sistem. 

88 În conformitate cu Decizia nr. 235/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 

instituire a Comitetului consultativ european pentru guvernanță statistică, CCEGS urmărește să 
asigure monitorizarea independentă a Sistemului Statistic European în ceea ce privește punerea în 
aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene. 

Prin urmare, CCEGS are un mandat clar legat de punerea în aplicare a Codului de bune practici. 
Acesta aduce contribuții valoroase la activitățile care vizează protejarea independenței, integrității 
și răspunderii membrilor SSE. Cadrul său juridic este adaptat la acest rol. 

89 Evaluările inter pares sunt un mecanism „autoreglementat”, iar metodologia acestora este 

elaborată și aprobată de Comitetul SSE. În cadrul acestei proceduri, Comisia consideră că 
perspectiva Uniunii a fost luată pe deplin în considerare. 
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CCEGS a fost inclus încă de la început în conceperea metodologiei privind evaluările inter pares. 
Acesta a participat la reuniunile dedicate ale Grupului operativ SSE și ale Comitetului SSE. Eurostat 
a informat în mod regulat CCEGS cu privire la progresele înregistrate în cazul evaluărilor inter 
pares. Recomandările CCEGS au fost apreciate și analizate cu atenție. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI (punctele 90-103) 

90 Pe baza ultimelor rezultate publicate ale anchetei Eurostat privind satisfacția utilizatorilor din 

2020, calitatea datelor Eurostat este evaluată de majoritatea utilizatorilor ca fiind foarte bună sau 
bună (26 % au evaluat-o ca fiind foarte bună și 46 % ca fiind bună). Acest lucru este confirmat de 
rezultatele noii anchete privind satisfacția utilizatorilor din 2022, potrivit căreia 30 % dintre aceștia 
au evaluat calitatea ca fiind foarte bună și 41 % ca fiind bună.  

91 Începând din 2018, a fost instituit un sistem de monitorizare mai solid, bazat pe indicatori mai 

buni. În opinia Comisiei, noii indicatori vor permite, prin utilizarea tehnologiilor digitale, măsurarea 
obiectivă a relevanței, actualității și comparabilității în timp a statisticilor europene. Au fost 
efectuate două evaluări intermediare și o ultimă evaluare a punerii în aplicare a programului, care 
au evaluat dacă obiectivele acestuia au fost îndeplinite și care au fost publicate pe site-ul web al 
Eurostat. 

92 Utilizatorii, respondenții și alte părți interesate din domeniul statisticilor europene (inclusiv 

comunitatea științifică, partenerii sociali și societatea civilă) sunt reprezentate de cei 12 membri 
numiți de Comisie. 

Componența predecesorului Comitetului consultativ european pentru statistică (CEIES – Comitetul 
consultativ european pentru informații statistice în domeniile economic și social) a fost mai largă. 
CEIES a fost apoi simplificat sub forma ESAC, pentru a-i conferi mai multă precizie și eficacitate în 
transmiterea opiniilor diferiților utilizatori.  

Eurostat aplică definiția IMM-urilor în conformitate cu Recomandarea Comisiei privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (2003/361/CE), care recunoaște că – în 
scopuri statistice – singurul criteriu necesar este numărul de angajați. Eurostat va revizui definiția 
actuală și va lua în considerare adăugarea unor criterii financiare. 

Recomandarea 1 – Să se răspundă mai bine la nevoile 

utilizatorilor 

Comisia acceptă parțial această recomandare.  

Comisia va analiza, în cooperare cu ESAC, activitățile și modalitățile de lucru ale ESAC în vederea 
consolidării incluziunii. Cu toate acestea, Comisia consideră că actuala procedură de selecție a 
membrilor ESAC este adecvată. 

93 Comisia este de acord că ar trebui alocate resurse suficiente Eurostat și autorităților statistice 

naționale prin intermediul Programului statistic european, acordând o prioritate deosebită 
proiectelor inovatoare.  
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Eurostat finanțează activități statistice atunci când finanțarea de acest tip este prevăzută în 
legislație. Pentru toate activitățile statistice, inclusiv activitățile obligatorii, finanțarea Eurostat 
poate viza metodologii noi, noi surse de date sau noi subiecte de politică. 

Comisia este conștientă de importanța evaluării calitative. Au fost aduse îmbunătățiri odată cu 
introducerea eGrants începând din 2018, cu scopul de a avea justificări detaliate pentru toate 
granturile. Comisia ia act de observația Curții și va continua să depună eforturi în această direcție. 

Pentru modulele anchetei asupra forței de muncă, sintezele tuturor rapoartelor naționale 
referitoare la granturi sunt puse la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web al Eurostat. 

Recomandarea 2 – Să se urmărească consolidarea 

independenței financiare a Programului statistic european și 

să se acorde prioritate proiectelor inovatoare 

Comisia acceptă recomandarea 2 literele (a) și (b). 

Comisia va evalua posibilitatea ca următorul Program statistic european să depindă mai puțin de 
surse multiple de finanțare, în contextul evaluării la jumătatea perioadei a actualului Program 
statistic european în 2024. 

Comisia este de acord că ar trebui alocate resurse suficiente Eurostat și autorităților statistice 
naționale prin intermediul Programului statistic european, acordându-se o prioritate deosebită 
proiectelor inovatoare. Acest lucru ar trebui să permită SSE să dezvolte și să utilizeze întregul 
potențial al noilor surse de date și al noilor tehnologii digitale, în special pentru a răspunde mai 
bine schimbării rapide a cerințelor în materie de date, legate de transformarea digitală, de tranziția 
verde și de schimbările climatice, precum și pentru a oferi valoarea adăugată a UE preconizată în 
această privință. 

94 Problemele metodologice complexe necesită o investigație atentă și discuții cu statele 

membre. Aceste discuții ar trebui să aibă loc în detaliu înainte de emiterea orientărilor 
metodologice pentru a se asigura calitatea și coerența datelor. 

Eurostat va discuta în continuare cu statele membre orice posibile îmbunătățiri în ceea ce privește 
sprijinul acordat și va analiza dacă notele interne ar putea fi utile în această privință. 

95 Deși Comisia recunoaște necesitatea de a îmbunătăți armonizarea rapoartelor de calitate 

transmise de statele membre și a prezentării lor, aceste rapoarte de calitate respectă standardul 
SSE privind Sistemul unic integrat de metadate în ancheta asupra forței de muncă și în statisticile 
de întreprinderi, precum și Standardul SSE pentru structura rapoartelor de calitate în privința 
cheltuielilor pentru sănătate. 

96 În domeniile care fac obiectul auditului, activitatea de verificare la fața locului, în statele 

membre, cum ar fi în cazul procedurii aplicabile deficitelor excesive și al venitului național brut, nu 
este necesară din punct de vedere statistic pentru a asigura fiabilitatea statisticilor.  

În opinia Comisiei, în aceste domenii, evaluările calității efectuate de Eurostat se bazează pe 
proceduri de validare solide, pe rapoarte de calitate și pe discuții cu statisticienii din statele 
membre. Eurostat va depune eforturi pentru a îmbunătăți în continuare documentarea acestor 
evaluări ale calității.  
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97 În cazul în care o țară nu transmite date la timp, Eurostat a utilizat estimări pentru a obține 

un agregat la nivelul UE și pentru a asigura publicarea datelor în timp util.  

În ceea ce privește cauzele de deces, colectarea datelor se bazează pe microdate, și anume pe 
decesele individuale. Nu există o metodologie convenită în ceea ce privește estimarea deceselor 
individuale. O astfel de estimare implică riscul de a trece cu vederea modificări importante ale 
tendințelor, conducând astfel la posibile interpretări eronate din punct de vedere epidemiologic. Prin 
urmare, nu au fost făcute astfel de estimări ale cauzelor de deces pentru Franța și agregatele de la 
nivelul UE pentru 2018. 

98 Rapoartele sunt elaborate în conformitate cu dispozițiile regulamentelor și luând în 

considerare nivelul de detaliere pe care ar trebui să îl furnizeze un raport către Parlament și 
Consiliu. 

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web al Eurostat. De asemenea, Eurostat 
furnizează periodic informații și răspunsuri la solicitările Parlamentului European și ale Consiliului, 
de exemplu prin intermediul întrebărilor Parlamentului, al contactelor cu Parlamentul, al reuniunilor 
periodice ale Consiliului, al pachetului statistic anual adresat Consiliului etc. Comisia va analiza 
posibilitatea de a aduce îmbunătățiri rapoartelor viitoare, după caz. 

Recomandarea 3 – Să se îmbunătățească rapoartele de 

calitate ale statelor membre și evaluarea calității 

statisticilor europene 

Comisia acceptă recomandarea 3 litera (a).   

Comisia acceptă parțial recomandarea 3 litera (b). Comisia va depune eforturi pentru a îmbunătăți 
în continuare documentarea evaluărilor sale ale calității. În ceea ce privește evaluările calității, 
Comisia consideră că, în domeniile acoperite de audit, efectuează evaluări aprofundate ale calității 
pe baza unor proceduri de validare solide, a rapoartelor de calitate și a discuțiilor cu statisticienii 
din statele membre.  

99 Calendarele de publicare ale Eurostat sunt complete și conforme cu practicile OCDE și ale 

institutelor naționale de statistică în ceea ce privește detaliile furnizate.  

În conformitate cu practicile internaționale, detaliile privind defalcările, clasificarea utilizată și 
metodologiile, inclusiv revizuirile, sunt furnizate în metadate sau în cadrul produselor statistice.  

Eurostat difuzează datele referitoare la ancheta asupra forței de muncă în pachete de mai multe 
țări pentru a răspunde cererii utilizatorilor de a avea date naționale disponibile cât mai curând 
posibil, chiar dacă agregatul de la nivelul UE nu este încă disponibil. 

100 A se vedea răspunsul la punctul 66. 

Recomandarea 4 – Să se reanalizeze practica actuală de a se 

acorda acces înainte de publicare la statistici 

Comisia nu acceptă recomandarea 4 litera (a), deoarece practica Eurostat privind accesul înainte de 
publicare este în conformitate cu Codul de bune practici și va fi continuată. 
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Comisia acceptă recomandarea 4 litera (b) și va reevalua în consecință modalitățile practicilor sale 
actuale. 

101 Observațiile Curții se referă la recomandările CCEGS.  

În ceea ce privește recomandările 1-4 din evaluarea inter pares a CCEGS din 2014 pentru legislația 
privind numirea și destituirea personalului de conducere de nivel superior, Eurostat a exprimat opinii 
divergente pe care le-a comunicat CCEGS. 

În ceea ce privește accesul înainte de publicare, practica actuală a Eurostat este în conformitate cu 
Codul de bune practici.  

A se vedea răspunsurile detaliate la punctul 73.  

102 Monitorizarea acțiunilor de îmbunătățire formulate în urma evaluărilor inter pares nu s-a 

bazat doar pe încredere. Eurostat a efectuat controale pentru a verifica punerea lor în aplicare, 
raportând periodic Comitetului SSE. Prin urmare, controlul încrucișat a fost asigurat și la nivelul 
acestui comitet. 

Pentru ultima rundă de monitorizare, Eurostat a pus în aplicare o verificare a progreselor raportate 
de institutele naționale de statistică, de exemplu verificând dacă informațiile erau disponibile pe 
site-ul web, dacă documentele au fost pregătite etc. Au fost trimise scrisori statelor membre, prin 
care se solicitau mai multe informații atunci când era necesar.  

Cu scopul de a remedia implicarea relativ târzie a reprezentanților la nivel înalt ai principalelor părți 
interesate, pentru a treia rundă de evaluări inter pares ale SSE a fost elaborată o campanie de 
comunicare și s-a propus implicarea, în special, a ministerului tutelar/organismului guvernamental 
responsabil. 

103. Pregătirea și desfășurarea unor evaluări inter pares solide necesită timp. Este necesar să se 
învețe lecțiile din rundele anterioare, să se revizuiască Codul de bune practici, dacă este necesar, să 
se elaboreze metodologia și documentele justificative care urmează să fie aprobate de Comitetul 
SSE și să se efectueze evaluările inter pares.  

Decalajul de timp observat între două runde de evaluări inter pares nu este considerat o chestiune 
semnificativă. De asemenea, ar trebui remarcat faptul că impactul pandemiei de COVID-19 a 
deplasat perioada de punere în aplicare a celei de a treia runde din intervalul 2020-2022 în 
intervalul 2021-2023. 

Recomandarea 5 – Să se evalueze fezabilitatea consolidării 

mandatului Comitetului consultativ european pentru 

guvernanță statistică 

Comisia nu acceptă această recomandare.  

În conformitate cu Decizia nr. 235/2008/CE de instituire a Comitetului consultativ european pentru 
guvernanță statistică, CCEGS urmărește să asigure monitorizarea independentă a Sistemului 
Statistic European în ceea ce privește punerea în aplicare a Codului de bune practici al statisticilor 
europene. Evaluările inter pares sunt utilizate pentru a evalua respectarea de către Eurostat și SSE 
a Codului de bune practici, pe baza unei metodologii transparente. Eurostat consideră că CCEGS are 
competențe extinse de a lua măsuri și de a-și exprima opiniile cu privire la evaluările inter pares. 
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