
Nacionalni statistički uredi svih članica EU-a i zemalja EFTA-e 
i Eurostat (statistički ured Europske unije) čine partnerstvo 
pod nazivom Europski statistički sustav (ESS). Oni zajedno 
razvijaju, proizvode i diseminiraju europsku statistiku. 
Kvaliteta je prepoznata kao jedna od komparativnih 
prednosti europske statistike u svijetu u kojem sve više 
prevladava trend trenutnih informacija i novih izazova, 
a pokreću ga iznimne okolnosti uz stalnu potrebu za 
bržim i kvalitetnim podacima. Kodeks prakse europske 
statistike (ES CoP) temelj je zajedničkog okvira kvalitete 
ESS-a, a statistička tijela ESS-a obvezala su se da će ga 
se pridržavati.

U tom kontekstu, izuzezno je važno je da ESS bude 
opremljen mehanizmom stručne ocjene usklađenosti 
- kako bi se ova samostalna odluka o pridržavanju 
Kodeksa poduprla dokumentiranim dokazima. Cilj 
stručne ocjene usklađenosti s Kodeksom je poboljšati 
integritet, profesionalnu neovisnost i odgovornost 
svih statističkih tijela ESS-a, čime se povećava vjera 
korisnika u europsku statistiku. Prvi krug stručnih 
ocjenjivanja proveden je od 2006. do 2008., nakon čega 
je uslijedio drugi krug od 2013. do 2015.

Opće informacije o stručnoj ocjeni usklađenosti 
Europskog statističkog sustava (ESS)

Godine 2017. Kodeks je revidiran i proširen te sada 
obuhvaća 16 načela. Ova revidirana verzija pokrenula je 
treći krug stručne ocjene usklađenosti koja se provodi od 
sredine 2021. do sredini 2023. u svim članicama ESS-a. 



Stručnu ocjenu usklađenosti provodi tim od četiri 
stručnjaka (i unutar i izvan ESS-a) s dugogodišnjim 
iskustvom u području službene statistike. Stručne ocjene 
usklađenosti provode se na standardizirani način, prema 
opisu u nastavku:

•  Nacionalni statistički uredi ispunjavaju upitnik za 
samoprocjenu;

•  Stručni tim provodi analizu upitnika za samoprocjenu;
•  Tijekom posjeta stručni tim održava sastanke s 
dionicima sustava;

•  Stručni tim izrađuje izvješće i daje preporuke za 
unaprjeđenje. 

Nakon posjeta stručnog tima, nacionalni statistički 
uredi, u suradnji s drugim nositeljima službene statistike, 
primjenjuje preporuke u konkretne mjere poboljšanja, a 
njihovu provedbu Eurostat prati na godišnjoj razini. 

Treba napomenuti da stručnu ocjenu usklađenosti 
Eurostata s Kodeksom provodi Europski savjetodavni 
odbor za upravljanje statističkim podacima (ESGAB). 
ESGAB će također pratiti provedbu ovih radnji i 
izvješćivati na godišnjoj razini. Više informacija o 
europskoj statistici kao i o stručnoj ocjeni usklađenosti 
možete pronaći na internetskoj stranici Eurostata.

Treći krug stručne ocjene usklađenosti ima dva cilja:

•  Pregled usklađenosti ESS-a s Kodeksom, 
kako bi se pokazalo da se ESS temelji na 
načelima Kodeksa.

•  Pomoći nacionalnim statističkim uredima, 
drugim nacionalnim tijelima i Eurostatu u 
njihovom daljnjem poboljšanju i razvoju 
navođenjem preporuka usmjerenih na 
budućnost; istodobno bi trebali poticati 
državna tijela u provedbi ovih preporuka

ec.europa.eu/eurostat
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