Europos statistikos sistema: siekiame kokybės
2016 m. rugsėjo mėn.

Europos statistikos sistemos kokybės
deklaracija
Europos statistikos sistema (ESS) pagrįsta Eurostato ir visų ES valstybių narių bei ELPA šalių
nacionalinių statistikos institucijų partneryste ir bendradarbiavimu. Mūsų bendra misija – teikti
nešališką, aukštos kokybės Europos, nacionalinę ir regioninę statistinę informaciją ir užtikrinti,
kad ja galėtų naudotis visi, priimdami sprendimus, vykdydami mokslinius tyrimus ar dalyvaudami
diskusijose.
ESS nariai svarsto Europos statistikos programą ir prioritetus bei dėl jų susitaria, o galutiniai
sprendimai priimami demokratiškai, laikantis Europos teisėkūros procedūrų.
Veikiame vadovaudamiesi griežta teisine tvarka(1), papildyta pasaulinio lygio patikima ir savireguliavimo principu pagrįsta kokybės užtikrinimo sistema, kurios kertinis akmuo – Europos statistikos praktikos kodeksas(2). Atitiktis Praktikos kodeksui reguliariai vertinama, atliekant peržiūras
ir griežtai stebint, kaip įgyvendinamos jų metu pateiktos veiklos tobulinimo rekomendacijos(3).
Pasaulyje, kuriame vis daugėja „greitos“, dažnai nepatikrintais šaltiniais pagrįstos informacijos,
kokybė – mūsų konkurencinio pranašumo pamatas. Veiklą grindžiame profesinės nepriklausomybės, nešališko požiūrio į visus mūsų rengiamos statistikos naudotojus, objektyvumo, patikimumo, statistinio konfidencialumo ir sąnaudų efektyvumo principais. Mūsų statistika plėtojama,
rengiama ir skleidžiama remiantis patikimais metodais, geriausiais tarptautiniais standartais ir
procedūromis, kurios deramai ir skaidriai įtvirtintos dokumentuose. Mūsų kokybės principai – reikalingumas, tikslumas, savalaikiškumas, punktualumas, prieinamumas ir aiškumas, palyginamumas ir suderinamumas.

(1) Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
ir Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/759 http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN.
(2) Europos statistikos praktikos kodeksas (anglų k.) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922241/10425-LT-LT.PDF
ir ESS kokybės užtikrinimo sistema (anglų k.) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/
bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646.
(3) Pirmasis ir antrasis ESS tarpusavio vertinimo ciklai: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peer-reviews ir
http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.
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Esame įsipareigoję nuolat tobulinti statistinę veiklą, sistemingai vertindami jos privalumus, trūkumus ir susijusią riziką, į kurią deramai atsižvelgiame nuolat tobulindami mūsų bendrą kokybės
užtikrinimo sistemą. Nuolat modernizuodami, atnaujindami ir sudarydami naujus rodiklius ne
tik geriname mūsų produktų ir paslaugų kokybę, bet ir stengiamės numatyti naujus reiškinius ir
mūsų rengiamos statistikos naudotojų poreikius.
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Nuosekliai stengiamės mažinti respondentams tenkančią naštą, palaikyti gerus ryšius su duomenų teikėjais ir glaudžiai bendradarbiauti su suinteresuotųjų šalių grupėmis, įskaitant mokslo
bendruomenę.

