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1.

INTRODUCERE

1.1.

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene

Temeiul juridic al prezentului raport este Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile
europene1 și, în special, articolul 11 alineatul (4) care stabilește că:
„Respectivele angajamente ale statelor membre sunt monitorizate periodic de către Comisie
pe baza rapoartelor anuale trimise de statele membre și sunt actualizate atunci când este
necesar.
În absența publicării unui angajament până la 9 iunie 2017, un stat membru transmite
Comisiei și publică un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Codului
de bune practici, și, dacă este cazul, privind eforturile depuse pentru stabilirea unui
angajament. Aceste rapoarte privind progresele înregistrate sunt actualizate periodic, cel
puțin o dată la doi ani, în urma publicării lor inițiale.
Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la
angajamentele publicate și, după caz, rapoarte privind progresele înregistrate, până la 9
iunie 2018 și ulterior o dată la doi ani.”
Prezentul raport este primul raport care a fost întocmit în conformitate cu dispoziția de mai
sus.
1.2.

Istoric
(a)

Codul de bune practici al statisticilor europene

Codul de bune practici al statisticilor europene2 stabilește standardul de dezvoltare, elaborare
și difuzare a statisticilor europene. Acesta are la bază o definiție comună a calității în statistică
în cadrul Sistemului Statistic European (SSE) și acoperă toate domeniile relevante ale
mediului instituțional, procesele de elaborare a statisticilor și rezultatele statisticilor oficiale
europene. Mediul instituțional este domeniul cel mai relevant în contextul angajamentului,
deoarece factorii instituționali și organizaționali afectează semnificativ eficacitatea și
credibilitatea unei autorități de statistică în ceea privește dezvoltarea, elaborarea și difuzarea
statisticilor europene.
Codul de bune practici al statisticilor europene a fost aprobat de Comitetul pentru programele
statistice la 24 februarie 2005. Acesta a fost revizuit de Comitetul Sistemului Statistic
European (CSSE) la 28 septembrie 2011 și, din nou, la 16 noiembrie 2017. Împreună cu noua
versiune a Codului de bune practici din 2011, CSSE a aprobat Cadrul de asigurare a calității.
Acesta din urmă oferă orientări privind modul de punere în aplicare a Codului de bune
practici al statisticilor europene.
Codul reprezintă temelia cadrului de calitate comun al SSE și autoritățile de statistică SSE sau angajat să îl respecte. Pentru verificarea respectării codului au fost introduse evaluări inter
pares sistematice, iar progresele sunt monitorizate în rapoarte anuale transmise CSSE.
Importanța respectării Codului de bune practici a fost subliniată, de asemenea, la momentul
adoptării de către CSSE a Declarației privind calitatea în septembrie 2016.
1

2

RO

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind
statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului
European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al
Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare
și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele
statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955
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Eurostat monitorizează respectarea Codului de bune practici al statisticilor europene prin
evaluări inter pares. O primă rundă de evaluări a avut loc în perioada 2006-2008 pentru a
evalua respectarea de către institutele naționale de statistică a principiilor 1-6 și 15 din cod. A
urmat o a doua rundă de evaluări inter pares în perioada 2013-2015, care a acoperit toate cele
15 principii ale codului și atât institutele naționale de statistică, cât și alte autorități naționale
de statistică. Eurostat va monitoriza în continuare măsurile de îmbunătățire, rezultate în urma
acestei a doua runde, în fiecare an până la sfârșitul anului 2019, moment până la care toate
măsurile în cauză ar trebui să fi fost puse în aplicare. Eurostat, care face obiectul monitorizării
paralele de către Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică (CCEGS), a fost
evaluat, de asemenea, în cursul ambelor runde.
Comisia (Eurostat) întocmește rapoarte anuale de monitorizare cu privire la respectarea
Codului de bune practici de către institutele naționale de statistică. Raportul anual al CCEGS
acoperă progresele anuale înregistrate în cadrul Sistemului Statistic European în ansamblu și
în cadrul Eurostat în special. Rezultatele exercițiului anual de monitorizare fac parte din
evaluarea globală a statisticilor UE, prezentată Consiliului ECOFIN din toamnă. În 20083 și,
din nou, în 20164, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport
privind punerea în aplicare a Codului de bune practici al statisticilor europene și privind
coordonarea în cadrul SSE.
(b)

Angajamentul privind asigurarea încrederii în statistici

Comisia a prezentat noțiunea de angajament privind asigurarea încrederii în statistici
(„angajamentul”) pentru prima dată într-o comunicare adresată Parlamentului European și
Consiliului, intitulată „Către un management fiabil al calității pentru statisticile europene”, din
15 aprilie 20115. Angajamentele au avut ca scop să reprezinte un mijloc de a implica
guvernele naționale în responsabilitatea pentru nivelul de respectare de către o țară a Codului
de bune practici al statisticilor europene, stabilind astfel o legătură între cod și guverne, care
anterior nu exista. Valoarea adăugată a angajamentelor a fost într-adevăr aceea de a asigura o
legătură cu guvernul și, astfel, în mod specific, aspectele instituționale ale principiilor
statistice ale Codului de bune practici care nu se aflau sub controlul autorităților de statistică.
De asemenea, Comisia a sugerat în comunicarea respectivă că ar trebui să fie revizuit cadrul
juridic, Regulamentul (CE) nr. 223/2009, și că noțiunea de angajamente ar trebui să fie
introdusă în acesta, ca una dintre numeroasele măsuri destinate consolidării încrederii
publicului în statisticile europene. Consiliul a sprijinit intenția de a introduce angajamente și
de a revizui Regulamentul (CE) nr. 223/2009.
Înainte de a adopta propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009, Comisia a
implicat puternic statele membre în discuții privind posibila formă a angajamentelor.
Expunerea de motive a propunerii face trimitere la comunicarea din 2011 și propune să fie
stabilite angajamente „pentru a permite guvernelor naționale să conștientizeze rolul și
responsabilitatea ce le revine pentru asigurarea credibilității statisticilor oficiale, respectând
independența Institutelor Naționale de Statistică”.
În 2015, Comisia (Eurostat) și statele membre au continuat discuțiile în cadrul SSE cu scopul
de a asigura eficacitatea și eficiența instrumentelor și a factorilor de stimulare menționați în
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COM (2008) 621 final, 7.10.2008: Raportul din 2008 al Comisiei către Parlamentul european și către
Consiliu privind punerea în aplicare a codului de bune practici.
COM(2016) 114 final, 7.3.2016: Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind
implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene și coordonarea în cadrul Sistemului
Statistic European.
COM(2011) 211.
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Regulamentul (CE) nr. 223/2009, cum ar fi angajamentele privind asigurarea încrederii în
statistici.
Conform articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, angajamentele sunt
instrumente care „vizează, în continuare, asigurarea încrederii publice în statisticile europene
și realizarea de progrese în punerea în aplicare a principiilor statistice cuprinse în Codul de
bune practici” și care urmează să fie stabilite atât de statele membre, cât și de Comisie. În
considerentul 17 din Regulamentul (UE) 2015/759 de modificare6 se afirmă, de asemenea, că
angajamentele „ar trebui să conțină angajamente specifice ale guvernului statului membru
respectiv privind îmbunătățirea sau menținerea condițiilor pentru punerea în aplicare a
Codului de bune practici”.
2.

PREZENTAREA GENERALĂ A ANGAJAMENTELOR PRIVIND ASIGURAREA ÎNCREDERII
ȘI RAPOARTELE STATELOR MEMBRE

2.1.

Forma angajamentului

Conform articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, statele membre trebuie să
stabilească și să publice un angajament privind asigurarea încrederii în statistici sau cel puțin
să transmită Comisiei și să publice un raport privind progresele înregistrate în punerea în
aplicare a Codului de bune practici și eforturile depuse pentru stabilirea unui angajament.
Deoarece regulamentul nu cuprinde norme cu privire la forma angajamentului, statele
membre sunt libere să aleagă între diverse opțiuni, atât timp cât se atinge obiectivul de
consolidare a încrederii publicului printr-un angajament al guvernului de a asigura condițiile
necesare pentru statistici de înaltă calitate.
Sub rezerva acestei condiții, noțiunea de angajamente privind asigurarea încrederii în statistici
poate fi un instrument extrem de util, indiferent dacă un stat membru optează pentru un
angajament „de sine stătător”, explică unde poate fi găsit angajamentul în dreptul național sau
trimite un raport privind progresele. Fiecare dintre aceste opțiuni poate îndeplini obiectivul de
a sensibiliza guvernul cu privire la Codul de bune practici și importanța statisticilor
independente.
În ceea ce privește abordarea adoptată privind forma angajamentului, statele membre se
împart în două grupuri principale: cele care au stabilit angajamente „de sine stătătoare” și cele
care au declarat că unele dintre elementele lor legislative constituie angajamentul. Unele țări
din al doilea grup au declarat că nu intenționează să adopte un angajament „de sine stătător”,
în timp ce altele au indicat că intenționează în continuare să facă acest lucru.
2.2.

Angajamente „de sine stătătoare” privind asigurarea încrederii

Până în prezent, următoarele angajamente „de sine stătătoare” privind asigurarea încrederii,
enumerate în ordine cronologică, au fost publicate în următoarele state membre:
Grecia: Angajamentul Greciei privind asigurarea încrederii în statistici7 a fost semnat la
29 februarie 2012 de către prim-ministrul Greciei și de către membrul Comisiei Europene
responsabil pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă. Acesta a fost primul
angajament, emis chiar înainte de adoptarea de către Comisie a propunerii sale de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 223/2009. Angajamentul Greciei este special, de asemenea,
deoarece este contrasemnat de un membru al Comisiei Europene. Acesta cuprinde
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Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (JO L 123, 19.5.2015, p.
90).
http://www.statistics.gr/documents/20181/c5b9264e-815e-4f74-9955-467d14cad474 (disponibil doar în
limba engleză).
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angajamente solemne ale guvernului, combinate cu măsuri concrete, în special în ceea ce
privește modificarea legislației statistice, incluse într-o anexă. Guvernul Greciei raportează
Comisiei (Eurostat) cu privire la punerea în aplicare a acestor măsuri.
Suedia: Angajamentul privind asigurarea încrederii în statistici8 a fost prezentat în Legea
privind bugetul pentru 2017 a guvernului Suediei. Ulterior, acesta a fost publicat, de
asemenea, pe site-ul institutului de statistică al Suediei. În Legea privind bugetul, guvernul își
descrie angajamentul de a asigura încrederea în statistici și prezintă măsurile pe care le adoptă
pentru a îmbunătăți coordonarea sistemului statistic și monitorizarea calității. De asemenea,
legea a clarificat responsabilitatea Statistics Sweden pentru coordonare și a introdus măsuri de
control al calității care trebuie puse în aplicare.
Slovenia: Guvernul Sloveniei a adoptat angajamentul privind asigurarea încrederii în
statistici9 la 5 ianuarie 2017. Acesta a fost publicat ulterior, împreună cu rezumatul
corespunzător pentru publicul larg, pe site-ul institutului de statistică al Sloveniei.
Angajamentul se bazează pe faptul că, în Slovenia, mediul instituțional adecvat pentru
punerea în aplicare a statisticilor oficiale este asigurat prin punerea în aplicare a principiului
independenței profesionale, al adecvării resurselor, al mandatului pentru colectarea datelor, al
confidențialității statistice, al imparțialității și al obiectivității, stabilite în Legea națională
privind statistica.
Irlanda: Angajamentul Irlandei privind asigurarea încrederii în statistici10 a fost adoptat de
guvernul Irlandei la 30 mai 2017 și, ulterior, a fost publicat pe site-ul institutului irlandez de
statistică. Făcând trimitere la Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și la legea națională privind
statistica, guvernul Irlandei recunoaște importanța statisticilor independente, obiective și
fiabile ca bun public, recunoaște rolul statisticilor oficiale în inspirarea unor dezbateri eficace
și în luarea deciziilor la nivel de guvern, întreprinderi și societate și apreciază rolul Consiliului
Național de Statistică în ceea ce privește orientarea strategică a sistemului statistic irlandez.
Belgia: La 31 mai 2017, angajamentul Belgiei privind asigurarea încrederii11 a fost aprobat de
comitetul consultativ și, ulterior, a fost publicat pe site-ul institutului federal de statistică al
Belgiei. Prin angajamentul lor privind asigurarea încrederii în statistici, guvernul federal și
guvernele regiunilor și comunităților belgiene s-au angajat să facă tot ce le stă în putere pentru
a garanta principiile fundamentale și calitatea înaltă a statisticilor publice.
România: Angajamentul României privind asigurarea încrederii a fost adoptat de guvernul
român în cadrul reuniunii acestuia din 9 iunie 201712. Acesta include un angajament ferm al
guvernului român de a garanta și de a apăra independența profesională a Institutului Național
de Statistică și a altor producători de statistici oficiale și de a garanta dreptul și obligația
președintelui Institutului Național de Statistică de a îndeplini sarcinile profesionale și de
administrare asociate elaborării de statistici oficiale naționale.
Malta: Pentru guvernul Maltei, prim-ministrul a semnat angajamentul privind asigurarea
8

http://www.scb.se/contentassets/bbe78b2a144143c7955b165f76fb4d52/regeringens-atagande-om-att-skapafortroende-for-statistiken.pdf și http://www.scb.se/om-scb/samordning-av-europeisk-statistik-i-sverige/regeringensatagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken/ (disponibile doar în limba suedeză).
A se vedea, de asemenea, paginile 28 și 29 din Official Statistics of Sweden– Annual report 2017 (Raportul anual
din
2017
privind
statisticile
oficiale
ale
Suediei)
http://www.scb.se/contentassets/fd60f41a3abc4d2c8a791e425357ba5b/ov9999_2017a01_br_x43br1802.pdf
(Descrierea angajamentului în limba engleză).
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http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6458 (Disponibil doar în limba engleză și în limba slovenă).
http://cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/CoCS.pdf (Disponibil doar în limba engleză).
https://statbel.fgov.be/en/about-statbel/quality/commitment-confidence (Disponibil doar în limbile
engleză, franceză, germană și olandeză).
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http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/angajament_de_sprijinirea_credibilitatii_statisticii_oficiale_nationale.pdf
(disponibil numai în limba română).
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încrederii în statistici la 17 mai 201813. Guvernul Maltei a recunoscut că statisticile europene
sunt dezvoltate, elaborate și difuzate în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 338
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și a
apreciat rolul Consiliului Autorității de Statistică din Malta și al Oficiului Național pentru
Statistică în ceea ce privește orientarea strategică și dezvoltarea ulterioară a sistemului
statistic maltez. În plus, acesta s-a angajat să garanteze în continuare independența
profesională a Oficiului Național pentru Statistică al Maltei, să îl sprijine în vederea
menținerii sau a îmbunătățirii condițiilor pentru punerea în aplicare a codului și să asigure
condițiile pentru accesul Oficiului Național pentru Statistică la datele din surse administrative
sau de alt fel, în vederea dezvoltării și a producerii de statistici de înaltă calitate în toate
domeniile și, în același timp, în vederea reducerii sarcinii asupra persoanelor, gospodăriilor și
întreprinderilor respondente.
Angajamentele „de sine stătătoare” stabilite variază considerabil în ceea ce privește forma,
conținutul și durata. Acest lucru este în deplină conformitate cu obiectivul de a lua în
considerare caracteristicile specifice ale sistemelor statistice naționale. Ce se poate observa,
de asemenea, este că, deși prezintă această varietate, angajamentele existente au fost inspirate
din cele anterioare, precum și din cele două modele posibile sugerate de Comisie (Eurostat) în
2012.
Un element din modele este angajamentul de a restabili „angajamentul privind asigurarea
încrederii în statistici” în cazul în care sunt identificate orice necesități de îmbunătățire
relevante.
În acest context, trebuie remarcat faptul că două țări candidate, Albania și Muntenegru, au
stabilit recent angajamente „de sine stătătoare” privind asigurarea încrederii, ceea ce arată că
aceste angajamente sunt recunoscute ca bune practici în afara granițelor actuale ale Uniunii
Europene.
2.3.

Legile naționale care constituie angajamentul

Cincisprezece state membre au declarat în raportul lor că anumite elemente din legislațiile lor
pot constitui angajamentul privind asigurarea încrederii în statistici. Prin urmare, unele dintre
acestea au anunțat că nu vor stabili un angajament „de sine stătător”. Marea majoritate a
acestor cincisprezece state membre au indicat în mod clar articolele specifice care formează
angajamentul lor și au oferit explicații suplimentare.
Această opțiune de a stabili un angajament este viabilă, de asemenea, sub rezerva îndeplinirii
anumitor condiții. Cel mai important, legislația în cauză trebuie să acopere elementul politic al
angajamentului, descris cel mai bine în considerentul 17 din Regulamentul (UE) 2015/759 de
modificare.
Considerentul 17 explică justificările care stau la baza introducerii angajamentelor în
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și oferă orientări suplimentare privind stabilirea și conținutul
acestora. Acesta specifică necesitatea includerii unui element politic în angajament
(„[...]angajamente specifice ale guvernului statului membru respectiv[...]”). Un decret-lege
adoptat de guvern poate asigura în sine un element politic suficient, în timp ce o lege privind
statisticile naționale adoptată de parlament este posibil să nu fie suficientă.
În dialogul său cu statele membre care au ales această opțiune, Comisia a observat că, de la
introducerea obligației juridice de asumare a unui angajament privind asigurarea încrederii,
13
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https://nso.gov.mt/en/nso/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx și
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limba engleză).
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guvernele au devenit semnificativ mai conștiente de responsabilitatea pe care o au pentru
calitatea statisticilor. Acest lucru se poate deduce din rapoartele discuțiilor cu privire la
angajament, purtate între institutele naționale de statistică și guvernele din statele membre în
cauză.
În continuarea dialogului, Comisia va evalua dacă dispozițiile legale relevante sunt adecvate
pentru îmbunătățirea sau menținerea condițiilor pentru punerea în aplicare a Codului de bune
practici. Aspectele care trebuie luate în considerare în acest context sunt dacă dispozițiile
specifică în mod clar că trebuie stabilite cadre pentru asigurarea unei înalte calități sau pentru
monitorizare și dacă acestea sunt completate în mod eficace de măsuri de îmbunătățire și de
autoevaluări. De asemenea, procedura pentru adoptarea legislației în cauză poate juca un rol,
în special dacă aceasta evidențiază sprijinul guvernului național.
Un alt aspect important este faptul că un angajament consacrat în legislație ar trebui să aibă
valoare adăugată în plus față de legislație în sine. Angajamentele nu sunt menite să fie simple
promisiuni de respectare a legii, iar aceste promisiuni nu vor avea efectul dorit de menținere a
încrederii publicului în statisticile europene.
2.4.

Rapoarte ale statelor membre

Articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede că Comisia trebuie să
monitorizeze periodic angajamentele statelor membre pe baza rapoartelor anuale trimise de
statele membre și că angajamentele sunt actualizate atunci când este necesar. În cazul în care,
până la 9 iunie 2017, nu a fost stabilit și publicat niciun angajament, statul membru în cauză
trebuie să trimită Comisiei un raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a
Codului de bune practici, și, dacă este cazul, privind eforturile depuse pentru stabilirea unui
angajament. Aceste rapoarte trebuie să fie publicate și actualizate o dată la doi ani.
Toate statele membre au prezentat Comisiei (Eurostat) rapoarte cu privire la angajament în
conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Rapoartele
celor șase state membre care nici nu au adoptat un angajament „de sine stătător” și nici nu au
inclus un angajament în legislațiile lor lasă, în general, deschisă posibilitatea de a stabili un
angajament în viitor.
Majoritatea statelor membre prezintă, în paralel cu rapoartele lor privind punerea în aplicare a
Codului de bune practici al statisticilor europene, rapoarte privind măsurile de îmbunătățire,
în cadrul cărora statele membre raportează Comisiei (Eurostat) în luna ianuarie a fiecărui an
cu privire la orice măsuri pe care le-au adoptat pentru a monitoriza procesul de evaluare inter
pares. De asemenea, partea relevantă a raportului privind evaluarea inter pares trebuie să fie
făcută publică pentru a servi drept raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește
angajamentul.
(a)

Evoluțiile raportate cel mai frecvent de către statele membre

Numeroase state membre au raportat introducerea în legislația statistică națională a unor
articole specifice cu privire la angajament sau despre acesta. De exemplu, acestea au inclus un
angajament juridic explicit de a elabora și de a difuza statistici oficiale de înaltă calitate. Alte
state membre au raportat includerea unor dispoziții specifice privind statutul statisticianului
național, independența statistică și rolul de coordonare al institutului național de statistică cu
privire la statisticile oficiale.
De asemenea, rapoartele au specificat introducerea în legislație a unei proceduri clare pentru
punerea în aplicare a Codului de bune practici în sistemul pentru statistici oficiale și a unui
angajament că elaborarea statisticilor oficiale va fi dezvoltată în conformitate cu Codul de
bune practici al statisticilor europene, pentru a menține încrederea societății în statisticile
oficiale.
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Unele state membre au raportat că se află încă în proces de revizuire a legislației privind
statisticile în vederea introducerii dispozițiilor care reflectă modificările rezultate din
revizuirea Regulamentului (CE) nr. 223/2009 și, în special, angajamentele.
(b)

Exemple care ilustrează evoluțiile semnificative sau tipice

Deoarece o descriere detaliată a rapoartelor statelor membre nu intră în domeniul de aplicare
al prezentului raport, următoarele exemple pot servi la ilustrarea evoluțiilor semnificative sau
tipice generate de angajamente (și eventual de alte evoluții):
Danemarca: O lege revizuită privind statisticile urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2018.
Aceasta include dispoziții specifice privind statutul statisticianului național, independența
statistică și rolul de coordonare al institutului național de statistică cu privire la statisticile
oficiale. Aceasta include, de asemenea, o procedură clară pentru punerea în aplicare a Codului
de bune practici în sistemul de statistici oficiale.
Spania: Un articol specific privind angajamentul a fost introdus în legea privind programul
statistic pentru 2018, care face trimitere explicită la principiile de calitate prevăzute în
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și la Codul de bune practici al statisticilor europene ca
elemente necesare pentru menținerea încrederii societății în statistici din rațiuni de stat. În
plus, a fost publicat un rezumat pentru publicul larg al programului pentru 2018, care conține
o trimitere la angajament.
Letonia: La 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare o nouă lege privind statisticile, care a abordat
câteva principii importante din Codul de bune practici. De exemplu, aceasta a reafirmat și a
consolidat independența institutului național de statistică, a transformat respectarea Codului
de bune practici într-o obligație juridică și a adus modificări mediului instituțional. Raportul
subliniază că, prin propunerea legii pe baza propriului său drept de inițiativă, guvernul și-a
exprimat sprijinul politic pentru principiile Codului de bune practici.
Lituania: Un proiect de lege elaborat și aprobat de guvern la 10 ianuarie 2018 stabilește
principiile statisticilor oficiale, cum ar fi independența profesională, imparțialitatea și
obiectivitatea, confidențialitatea statistică și adecvarea resurselor, făcând trimitere direct la
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și la Codul de bune practici al statisticilor europene. De
asemenea, acesta stipulează în mod clar că directorul general și institutul național de statistică
în ansamblu trebuie să beneficieze de independență profesională.
Slovacia: Textul angajamentului „de sine stătător” privind asigurarea încrederii a fost finalizat
pentru consultarea cu guvernul Slovaciei.
3.

REZUMAT ȘI PERSPECTIVE

Introducerea angajamentelor privind asigurarea încrederii ca instrument pentru a asigura
încrederea publicului în statisticile europene și pentru a sprijini punerea în aplicare a
principiilor statistice prevăzute în Codul de bune practici a sensibilizat guvernele statelor
membre cu privire la importanța contribuției lor la menținerea și la sporirea încrederii
publicului în statisticile oficiale.
Toate statele membre au raportat în mod corespunzător Comisiei cu privire la activitățile și
realizările lor în materie de angajamente. În timp ce șapte țări au stabilit deja angajamente „de
sine stătătoare”, cincisprezece țări au declarat ce acte legislative constituie angajamentele
guvernelor lor, iar șapte țări au trimis raportul necesar. În cazul statelor membre care au
raportat că angajamentul privind asigurarea încrederii în statistici este stabilit în legislația
națională, Comisia (Eurostat) va continua un dialog cu privire la elementul politic necesar. De
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asemenea, câteva țări au raportat că guvernele lor sunt în curs de a stabili angajamente „de
sine stătătoare”.
În concluzie, noțiunea de angajamente privind asigurarea încrederii este recunoscută la scară
largă de statele membre, care adoptă măsurile necesare pentru a materializa valoarea adăugată
a angajamentelor lor prin stabilirea sau îmbunătățirea unei legături instituționale între
guvernele lor și Codul de bune practici al statisticilor europene. Se poate preconiza că
garanțiile suplimentare rezultate pentru statistici oficiale de înaltă calitate vor avea efectul
dorit de consolidare a încrederii publicului.
Măsurile pentru menținerea și consolidarea încrederii publicului în statisticile europene vor
rămâne esențiale în viitor. Membrii SSE, în misiunea lor de a furniza informații independente
de înaltă calitate privind economia și societatea, care să fie accesibile tuturor, trebuie să
interacționeze cu utilizatorii în conformitate cu principiile Codului de bune practici al
statisticilor europene. Instrumentul reprezentat de angajamentele privind asigurarea încrederii
în statistici, cu monitorizarea continuă de către Comisie (Eurostat), va contribui la diversele
eforturi făcute de membrii SSE pentru a menține și a îmbunătăți încrederea publicului în
statisticile oficiale. Se preconizează că angajamentele vor continua să asigure publicul larg că
institutele naționale de statistică beneficiază de sprijinul deplin al guvernelor în eforturile lor
de a furniza statistici de înaltă calitate.
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