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Eiropas statistikas sistēmas
kvalitātes deklarācija
Eiropas Statistikas sistēma (turpmāk – ESS) ir partnerība, kurā sadarbojas Eurostat, Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu statistikas iestādes. Mūsu uzdevums ir nodrošināt neatkarīgu augstas kvalitātes statistiku Eiropas, nacionālā un reģionālā līmenī,
kas ir pieejama ikvienam lēmumu pieņemšanai, pētniecībai un debatēm.
ESS partneri apspriež un vienojas par Eiropas statistikas programmu un tās prioritātēm, galīgos
lēmumus pieņemot demokrātiski saskaņā ar Eiropas likumdošanas procedūru.
Mēs darbojamies saskaņā ar noteiktu tiesisko regulējumu(1), ko papildina stabils, augsta līmeņa
pašregulējošs kvalitātes ietvars, kā pamatā ir Eiropas Statistikas prakses kodekss(2). Eksperti
periodiski novērtē mūsu atbilstību Prakses kodeksam, noteiktās uzlabojumu darbības(3) tiek cieši
uzraudzītas.
Mēs uzskatām, ka mūsu galvenā priekšrocība ir kvalitāte, jo konkurējam pasaulē, kur vērojama
arvien pieaugoša tendence izmantot informāciju, kuras kvalitātei bieži vien nav apliecinājuma.
Mūsu darbība ir balstīta uz profesionālo neatkarību, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem lietotājiem
un izmaksu lietderību, kā arī objektīvas un ticamas informācijas sniegšanu, nodrošinot statistisko
konfidencialitāti. Mēs izstrādājam, sagatavojam un izplatām statistiku, izmantojot pamatotas metodes, atbilstošākos starptautiskos standartus un piemērotas, pārredzami dokumentētas procedūras. Mūsu kvalitātes principi ir atbilstība, precizitāte, savlaicīgums, punktualitāte, pieejamība
un skaidrība, kā arī salīdzināmība un saskaņotība.
Mēs mērķtiecīgi cenšamies samazināt respondentiem radīto slogu, veicināt labu sadarbību ar
datu sniedzējiem un cieši sadarboties ar ieinteresētajām pusēm, tostarp zinātniekiem.

(2) Eiropas Statistikas prakses kodekss: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922265/10425-LV-LV.PDF un ESS
kvalitātes nodrošināšanas ietvars: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf46c8-afc3-58ce177a0646.
(3) ESS Detalizētās ekspertīzes pirmā un otrā kārta: http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/first-round-of-peer-reviews un
http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/peer-reviews.
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(1) Līgums par Eiropas Savienības darbību: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN
un Regula (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku , kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2015/759: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0223-20150608&from=EN.
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Valsts statistikas iestāžu vadītāji un Eurostat ģenerāldirektors
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Mēs esam apņēmušies panākt izcilību statistikā, sistemātiski apzinot mūsu stiprās un vājās puses,
kā arī saistītos riskus, ko ņemam vērā, nepārtraukti pilnveidojot mūsu kopējo kvalitātes ietvaru.
Mēs pastāvīgi uzlabojam mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, ne tikai pilnveidojoties un ieviešot jaunus rādītājus, bet arī cenšoties sagatavoties gaidāmajiem notikumiem un nosakot jaunās
lietotāju vajadzības

