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Hyrje
Me qëllim të mbështetjes së implementimit të Kodit të Praktikës të Statistikave Evropiane (CoP), rishikuar nga
Sponzorizimi mbi Cilësinë, është përgatitur një dokument mbështetës – Korniza e Sigurimit të Cilësisë e
Sistemit Statistikor Evropian (SSE). Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE identifikon aktivitetet e mundshme,
metodat dhe mjetet, që mund të ofrojnë udhëzime dhe evidencë për implementimin e indikatorëve, d.m.th.
ndihmon në marrjen e hapave të nevojshëm për operacionalizimin e indikatorëve, që kërkohet të arrihen në
kuadër të secilit parim të CoP. Derisa CoP rregullon parimet dhe indikatorët si standarde kundrejt të cilave
vlerësohet përputhshmëria/pajtueshmëria e autoriteteve statistikore kombëtare dhe të komunitetit përmes
rishikimeve profesionale (peer review) dhe formave të tjera të vlerësimit. Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE
përshkruan, për secilin indikator, aktivitetet, metodat dhe mjetet, që ndihmojnë implementimin e CoP. Në
përputhje me programin e punës të ‘Sponsorship’, Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE është zhvilluar për të
përkrahur implementimin e parimit 4 dhe 7 deri te parimi 15 i Kodit të Praktikës të Statistikave Evropiane, të
adaptuara nga Komiteti i Sistemit të Statistikave Evropiane me 28 Shtator të vitit 2011.
.
Qasja e ndjekur
Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE në mënyrë sistematike, nga parimi deri te indikatori, përmban
rekomandimet mbi aktivitetet, metodat dhe mjetet e definuara në qasjen e orientuara në veprime, që
ndihmon implementimin praktik dhe efektiv të indikatorit. Kjo reflekton një përpilim të qëndrueshëm të
aktiviteteve, metodave dhe mjeteve tashmë të përdorura nga anëtarët e Sistemit të Statistikave
Evropiane (SSE). Megjithatë, është një dokument që vazhdimisht pëson ndryshime dhe përmirësime,
me shtimin e aktiviteteve të reja, që zhvillohen nga autoritetet statistikore të SSE-së.
Aktivitetet, metodat dhe mjetet e rekomanduara duhet të konsiderohen si pjesë e evoluimit dhe
zgjerimit të një grupi të instrumentesh, me progresin në implementimin e Kodit të Praktikës dhe
zhvillimin e mëtejmë të njohurive. Ato duhet të ndihmojnë për të kuptuar se çfarë nevojitet për të
plotësuar kërkesat e Kodit, p.sh. cilat ‘aktivitete’ rekomandohen të ndërmerren në mënyrë që të
sigurohet implementimi i një indikatori të caktuar.

Përveç kësaj, këto aktivitete, metoda dhe mjete të rekomanduara janë dizajnuar në atë mënyrë, që nuk janë të
varura nga format organizative që ekzistojnë në Vendet Anëtare dhe shpesh mbështeten nga shembuj
specifikë, që kanë funksionuar shumë mirë në disa vende. Të gjitha këto aktivitete, metoda dhe mjete, që janë
identifikuar, në lidhje me praktikat ekzistuese tashmë implementohen në disa Insitute Statistikore Kombëtare,
ku është dëshmuar të jenë të dobishme.
.
Në përgjithësi Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE mund të përdoret nga aktorë të ndryshëm që
marrin pjesë në prodhimin dhe diseminimin e Statistikave Evropiane, për shembull autoritetet
statistikore ose prodhues tjerë kombëtar,
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edhe pse mund të nevojiten disa adaptime. Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE është dizajnuar nën
supozimin që do të shkojë përtej indikatorëve të Kodit të Praktikës, duke u munduar të shtojë shpjegime dhe
detaje. Si rezultat, përzgjedhja e aktiviteteve, metodave dhe mjeteve, që të jenë direkt të lidhura me një nivel
të caktuar të pajtueshmërisë, nuk është e thjeshtë edhe nëse Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE përkrah
këtë.
.
Organizimi i Kornizës së Sigurimit të Cilësisë të SSE
Aktivitetet, metodat dhe mjetet e rekomanduara që janë përdorur për të përkahur secilin indikator, janë
identifikuar në nivel institucional dhe në nivel produkti/ankete, ku është e aplikueshme, duke reflektuar
nivelin e adaptimit dhe përdorimit. Ato paraqiten nga një përshkrim i përgjithshëm në atë më konkret dhe
më të detajuar. Meqenëse disa indikatorë në Kodin e Praktikës janë vetë rekomandime, aktivitetet
mbështetëse, metodat dhe mjetet mund të jenë më të detajuara dhe të natyrës më specifike, në mënyrë që
të lehtësojnë implementimin e indikatorit.
.
Natyra e aktivteteve, metodave dhe mjeteve të rekomanduara mund të çojë në përdorimin e
shumëfishtë të tyre në mbështetjen e indikatorëve të ndryshëm. Në fakt një aktivitet/metodë/mjet/ i
dhënë mund t’i ofrojë përkrahje të gjithë indikatorëve, të lidhur me një parim. Me qëllim të asistimit të
implementimit të secilit aktivitet, metodë dhe mjet të rekomanduar, në aneks është paraqitur
dokumentacioni relevant i referencave, duke lënë hapësirë për secilin autoritet statistikor të shtojë
dokumentacionin e vet specifik.
Natyra dhe qëllimi i Kornizës së Sigurimit të Cilësisë të SSE
Korniza e Sigurimit të Cilësisë është një dokument i vet-qëndrueshëm, qe është shumë i lidhur me Kodin e
Praktikës, edhe pse nuk është pjesë integrale e tij. Është një mjet udhëzimi, që asiston implementimin e Kodit
të praktikës nga ana e autoriteteve statistikore në nivel vendi (përfshirë prodhuesit e tjerë kombëtarë) dhe në
nivel Evropian, duke u bërë një instrument i rëndësishëm i SSE-së. Natyra e hapur dhe fleksibile e kësaj
kornize mundëson selektimin specifik të aktiviteteve, metodave dhe mjeteve të rekomanduara, që i përshtaten
më së miri kontekstit të një autoriteti specifik statistikor.
.
Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE mbetet e hapur dhe fleksibile në zhvillimin e mëtejmë të aktiviteteve,
metodave dhe mjeteve në mënyrë që të mbështetet diversiteti dhe karakteristikat specifike të anëtarëve të
SSE-së, si dhe të trajtohen aranzhimet e ndryshme kombëtare sa i përket prodhuesve të tjerë statistikorë. Do
të vendosen procedurat bashkëpunuese, për të lehtësuar përditësimin e vazhdueshmëm të kornizës.
Korniza e Sigurimit të Cilësisë mund të asistojë po ashtu monitorimin dhe implementimin e Kodit të
Praktikës përmes rishikimeve profesionale dhe formave të tjera të vlerësimit në të ardhmen.
Grupi punues mbi Cilësinë e Statistikave ka vendosur një task forcë për të zhvilluar dhe përmirësuar më tej
versionin e parë të Kornizës së Sigurimit të Cilësisë. Ky dokument është rezultat i diskutimeve të mbajtura
nga task forca dhe grupi punues. Për shkak të natyrës së hapur dhe fleksibile të kësak kornize, grupi
punues ka vendosur të bëjë një rishikim vjetor, për të përditësuar përmbajtjen, nëse është e nevojshme.
.
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Parimet e mbuluara nga Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE
Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE mbulon të gjitha parimet e Kodit të Praktikës, që janë të lidhur me
proceset statistikore (parimet 7 deri 10) dhe outputet statistikore (parimet 11 deri 15). Parimi 4 –
Përkushtimi ndaj Cilësisë, që është pjesë e parimeve të ambientit institucional, po ashtu është i
përfshirë, pasi përbën një pjesë të rëndësishme dhe fundamentale të parimeve të lartpërmendura.
Pesë parimet e mbetura të Kodit të Praktikës nuk janë zhvilluar më tej në Kornizën e Sigurimit të Cilësisë të
SSE pasi ato janë të lidhura me implementimin e Commission Communication 211/2011: ‘Drejt menaxhimit
të fuqishëm të cilësisë për Statistikat Evropiane’. Përveç rishikimit të Kodit të Praktikës, të lartpërmendur,
Commission Communication propozon:
Një amandament specifik të Rregullores 223/2009 mbi Statistikat Evropiane.
Elaborimin e Përkushtimit ndaj Besueshmërisë së Statistikave me secilin Vend Anëtar
Një vendim të ri të Komisionit mbi rolin e Eurostat-it
Si përfundim, Korniza e Sigurimit të Cilësisë e SSE mbulon 10 parimet e mëposhtme të Kodit të Praktikës:
Ambienti institucional:
P4 – Përkushtimi ndaj
Cilësisë
Proceset statistikore:
P7 – Metodologjia e duhur
P8 – Procedurat e duhura statistikore
P9 – Barrë jo e tepërt për të anketuarit
P10 – Kostoja efektive
Produkti statistikor:
P11 – Relevanca
P12 – Saktësia dhe besueshmëria
P13 – Afatet kohore dhe
përpikëria
P14 – Koherenca dhe
krahasuershmëria
P15 – Qasja dhe qartësia

1 Qershor 2012
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Korniza e Sigurimit të Cilësisë e Sistemit
Statistikor Evropian
Ambienti Institucional
Faktorët institucionalë dhe organizativë kanë ndikim të fuqishëm në
efikasitetin dhe kredibilitetin e autoritetit statistikor, që zhvillon, prodhon dhe
diseminon Statistikat Evropiane. Çështjet relevante janë pavarësia
profesionale, mandati për grumbullimin e të dhënave, mjaftueshmëria e
resurseve, përkushtimi ndaj cilësisë, konfidencialiteti statistikor, pa anësia dhe
objektiviteti.

Parimi 4: Përkushtimi ndaj Cilësisë.
Autoritetet statistikore janë të përkushtuar për cilësi. Ato identifikojnë në
mënyrë sistematike dhe të rregullt përparësitë dhe dobësitë, me qëllim të
përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë së procesit dhe produktit.

Indikatori 4.1: Politika mbi cilësinë është definuar dhe është në dispozicion
për publikun. Ekzistojnë struktura organizative dhe mjetet për menaxhimin e
cilësisë.

Metodat në nivel institucional
1. Deklarata e përkushtimit për cilësi. Deklarata e Përkushtimit për Cilësi është në dispozicion
për publikun, dhe përfshin parimet dhe përkushtimet, që kanë të bëjnë me cilësinë e
statistikave, dhe janë në përputhje me qëllimet e përcaktuara në deklaratat e misionit dhe
vizionit.
2. Struktura organizative për menaxhimin e cilësisë. Ekziston një strukturë e qartë organizative
për menaxhimin e cilësisë në kuadër të autoritetit statistikor. Shembuj të strukturave të tilla
janë:
Komiteti i Cilësisë;
Menaxheri i Cilësisë;
Njësia e Centralizuar e
Cilësisë;
Struktura të tjera (p.sh. një grup i caktuar i stafit të trajnuar si ‘pilotë të cilësisë’, për të
vepruar si udhëheqës/këshilltarë të projektit/proceseve).
3. Definimi i udhëzuesve të Cilësisë. Udhëzuesit definohen për të përcaktuar se si të
implementohet menaxhimi i cilësisë në kuadër të procesit të prodhimit statistikor, duke
përfshirë:
Përshkrimin e procesit të prodhimit statistikor dhe identifikimin e dokumenteve për secilën
fazë, duke u bazuar në Modelin e Procesit të Prodhimit të Statistikave ose ndonjë proces
tjetër ekuivalent;
Përshkrimin e metodave për monitorimin e cilësisë së secilës fazë të procesit të prodhimit
statistikor.
1

Autoriteti Statistikor nënkupton Eurostat-in, institutet statistikore kombëtare (ISK) dhe autoritetet e tjera
kombëtare, përgjegjëse për zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e statistikave Evropiane, aty ku vlen (cf.
Rregullorja (EC) Nr 223/2009, Nenet 4 dhe 5).
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Udhëzuesit e Cilësisë në dispozicion. Udhëzuesit e cilësisë, siç ceket më lart,
janë në dispozicion për të gjithë përdoruesit, qoftë edhe vetëm në formë të përmbledhur.

5. Infrastruktura për dokumentacionin. Ekziston një infrastrukturë e përshtatshme, që mundëson
përditësimin e dokumentacionit mbi cilësinë.
6. Kurset e trajnimit. K a k urse specifike trajnimi, në baza të rregullta, në mbështetje të
politikave të cilësisë, për stafin relevant.

Indikatori 4.2: Janë vendosur procedurat për planifikimin dhe monitorimin e
cilësisë së procesit të prodhimit statistikor.

Metodat në nivel institucional
1.

Përkrahja metodologjike, teknike dhe mjetet e përgjithshme. Ekziston përkrahje
metodologjike dhe teknike dhe mjetet e përgjithshme nga njësitë e specializuara, kryesisht ato
të Cilësisë, Metodologjisë dhe TI-së, për implementimin e monitorimit të cilësisë/planit të
sigurimit të cilësisë.

Metodat në nivel produkti/ankete
2.

Procedurat për monitorimin e cilësisë së procesit. Janë vendosur procedurat për
monitorimin e cilësisë së fazave të ndryshme të prodhimit statistikor, p.sh. sipas planit për
sigurimin e cilësisë ose një skeme të ngjashme, siç është planifikimi i takimeve të rregullta të
grupit të ekspertëve.

3. Plani i sigurimit të cilësisë. Plani i sigurimit të cilësisë, ose një skemë tjetër e ngjashme,
përshkruan standardet e punës, obligimet formale (siç janë ligjet dhe rregullat e brendshme)
dhe një numër veprimesh të kontrollit të cilësisë për të parandaluar dhe monitoruar gabimet,
për të vlerësuar indikatorët e cilësisë dhe për të kontrolluar çështje të ndryshme në secilën
fazë të procesit statistikor.
Plani i sigurimit të cilësisë ose një skemë tjetër e ngjashme:
merr për bazë nevojat e përdoruesve dhe e kontrollon relevancën e procesit
statistikor; siguron dizajn teknik dhe organizativ efektiv;
siguron cilësinë e grumbullimit të të dhënave, përfshirë përdorimin e të dhënave
administrative;
siguron cilësinë e trajtimit të të dhënave (kodimin, editimin, imputimin dhe
vlerësimin);
siguron analizimin sistematik të balansit midis lëshimeve dhe përfitimeve në
kuadër të cilësisë;
mundëson qasjen dhe krahasueshmërinë e informatave për përdoruesit dhe mbledh
mendimet/përshtpjet e tyre;
siguron metadata të përshtatshme për përdoruesit për të ndihmuar ata të kuptojnë cilësinë.

Indikatori 4.3: Cilësia e produktit vazhdimisht monitorohet, vlerësohet në
kuptimin e përfitimeve dhe lëshimeve dhe raportohet sipas kritereve të
Statistikave Evropiane.

Metodat në nivel institucional
1.

Procedurat për monitorimin e cilësisë së produktit. Janë vendosur procedurat bazuar mbi
raportimin e cilësisë, me qëllim të monitorimit të brendshëm të cilësisë së produktit. Rezultatet
analizohen në baza të rregullta dhe infromohet menaxhmenti në mënyrë që të marrë vendimet
në lidhje me përmirësimin e veprimeve.

2. Anketa e kënaqshmërisë së përdoruesve. Anketa e kënaqshmërisë së përdoruesve ose
ndonjë metodë tjetër implementohet në baza të rregullta dhe rezultatet e tyre bëhen publike
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dhe inkorporohen, kur është e mundur, në Raportet e Cilësisë, pasi ato monitorojnë
‘Relevancën’ përveç dimensioneve të tjera.

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Raportet e cilësisë të orientuar drejt përdoruesit. Janë në dispozicion për publikun raportet e
cilësisë të orientuara drejt përdoruesit.
4. Raportet e cilësisë të orientuara drejt prodhuesve. Raportet e cilësisë të orientuara drejt
prodhuesve publikohen në baza të rregullta (periudha të përcaktohet: p.sh. nga Rregullorja
specifike dhe cikli i jetës së anketës), duke pasë për bazë standardet për metadatat referuese
dhe indikatorët e cilësisë, në veçanti SIMS.
5. Monitorimi i cilësisë së produktit. Raportimet e cilësisë për përdoruesit dhe prodhuesit,
përdoren për monitorimin e rregullt të cilësisë.

Indikatori 4.4: Ka një rishikim të rregullt dhe të plotë të produkteve (outputeve)
kryesore statistikore, duke angazhuar edhe ekspertë të jashtëm, kur është e
përshtatshme.

Metodat në nivel institucional
1.

Një plan për implementimin e Rishikimeve të Cilësisë. Është definuar/implementuar një
plan i përshtatshëm për implementimin e Rishikimeve të Cilësisë (siç është Auditimi dhe Vetvlerësimi), në baza të rregullta për produktet kryesore statistikore, dhe, në mënyrë sistematike,
në rast të riorganizimit të proceseve.

2. Një strukturë për Rishikimet e Cilësisë. Është vendosur një strukturë e përshtatshme për
realizimin e Rishikimeve të Cilësisë për auditim të brendshëm dhe vetëvlerësime.
3. Trajnimi i auditorëve të brendshëm. Auditorët e brendshëm trajnohen për teknikat dhe
sjelljet e auditimit.
4. Dokumentacioni referues. Rishikimet e cilësisë kanë si dokumentacion referues:
Udhëzuesin e cilësisë/planin e sigurimit të cilësisë, ose ngjashëm;
Raportet e cilësisë të orientuara drejt prodhuesve dhe/ose raportet
cilësisë të orientuara drejt përdoruesve;
Pyetësorët e Vetëvlerësimit të plotësuar nga prodhuesit;
Raportet nga intervistat e auditorëve;
Pyetësorët e plotësuar nga të anketuarit dhe/ose përdoruesit;
Çdo studim tjetër mbi kënaqshmërinë
5. Planet e veprimit. Gjetjet e rishikimeve të cilësisë rezultojnë në zhvillimin e planeve të veprimit.
6. Mendimet/përshtypjet e përdoruesve. Mendimet e përdoruesve të ndryshëm përdoren si
kontribute/inpute në zhvillimin e planeve vepruese (duke përdorur Anketat e Kënaqshmërisë së
Përdoruesve ose fokus grupet)
7. Angazhimi i ekspertëve të jashtëm. Ekspertët e jashtëm angazhohen për të analizuar fushat
kryesore statistikore (p.sh. Rishikimi i Standardeve dhe Kodeve (ROSC) nga FMN-ja).
8. Standardet/pike referimi (‘benachmarking’). Janë vendosur standardet/pikë referimi
për proceset statistikore kryesore me autoritetet e tjera statistikore me qëllim të identifikimit
të praktikave të mira.
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Proceset statistikore
Standardet evropiane dhe standardet e tjera ndërkombëtare, udhëzuesit dhe
praktikat e mira janë referuese në proceset që autoritetet statistikore përdorin
për organizimin, grumbullimin, procesimin dhe diseminimin e Statistikave
Evropiane. Kredibiliteti i statistikave është ngritur për arsye të menaxhimit të
mirë dhe efikasitetit. Aspektet relevante janë metodologjia e duhur, procedurat
e duhura statistikore, ngarkesa jo e tepruar e të anketuarve dhe kost efektiviteti.

Parimi 7: Metodologjia e duhur.
Metodologjia e duhur fuqizon cilësinë e statistikave. Kjo kërkon mjetet
procedurat dhe ekspertizën adekuate.

Indikatori 7.1: Korniza e përgjithshme metodologjike e përdorur për Statistikat
Evropiane i përmbahet standardeve evropiane dhe standardeve të tjera
ndërkombëtare, udhëzuesve dhe praktikave të mira.

Metodat në nivel institucional
1.

Dokumentacioni standard mbi metodologjinë. Korniza metodologjike dhe procedurat për
implementimin e proceseve statistikore janë të integruara në një dokument standard mbi
metodologjinë dhe rishikohet në mënyrë periodike.

2. Shpjegimi i devijimit nga rekomandimet ndërkombëtare. Devijimet nga rekomandimet
metodologjike Evropiane dhe ndërkombëtare shpjegohen dhe justifikohen.

Indikatori 7.2: Janë vendosur procedurat për të siguruar që konceptet,
definicionet dhe klasifikimet standarde aplikohen në mënyrë konsistente në
tërë institucionin statistikor.

Metodat në nivel institucional
1.

Konceptet, definicionet dhe klasifikimet. Konceptet, definicionet dhe klasifikimet janë të
definuara nga Autoritetet Statistikore, në përputhje me legjislacionin Evropian dhe/ose
kombëtar dhe janë të dokumentuara.

2.

Infrastruktura metodologjike. Ekziston një infrastrukturë metodologjike (p.sh. njësitë, rrjetet,
komitetet), e cila definon metodat statistikore, monitoron implementimin e tyre dhe validon
rezultatet. Në veçanti, definon dhe vë në dispozicion mjete standarde për secilën fazë të
procesit të prodhimit statistikot (p.sh. mostra, grumbullimi dhe procesimi i të dhënave etj.).

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Pikëpamjet e ekspertëve dhe përdoruesve relevantë. Anketat ose proceset statistikore
mund të zhvillohen duke marrë mendimet e ekspertëve dhe të përdoruesve relevantë, aty ku
është e mundur.

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

9

Version 1.1

4.

Dokumentimi i metodologjisë. Ekziston dokumentimi i metodologjisë për secilin proces
statistikor, që përmban të gjitha informatat relevante mbi metadatat, respektivisht konceptet,
metodat, klasifikimet, dhe është publikuar, së paku në formë të përmbledhur.

5. Pjesëmarrja në seminare dhe takime pune. Stafi merr pjesë në seminare dhe takime pune në
nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, në lidhje me aplikimin e standardeve, klasifikimeve etj.

Indikatori 7.3: Regjistri i biznesit dhe korniza për anketat e popullsisë
vlerësohen dhe përmirësohen në baza të rregullta në mënyrë që të sigurohet
cilësi e lartë.

Metodat në nivel produkti/ankete
1.

Procedura për përditësimin e regjistrit të bizneseve. Ekziston një procedurë për
përditësimin e regjistrit të biznesit me të gjitha ndryshimet relevante në popullacionin e
bizneseve (p.sh. ndryshimi i aktivitetit, lindjet, vdekjet, bashkimet, blerjet dhe ndryshimet e
tjera strukturore, si dhe ndryshimet e variablave kryesore). Ky përditësim realizohet në
mënyrë të vazhdueshme.

2. Vlerësimi cilësor i regjistrit të bizneseve. Regjistri i bizneseve i nënshtrohet një
anketimi\vleresimi të rregullt mbi cilësinë/ose vlerësohen dhe kalkulohen indikatorët e cilësisë.
3. Procedura për përditësimin e regjistrit të ekonomive familjare. Për anketat e ekonomive
familjare, korniza relevante e popullsisë përdirësohet rregullisht dhe mjaftueshëm shpesh
për të siguruar cilësinë e mostrave.
4. Përdorimi i informacioneve nga anketat. Informacionet e mbledhura gjatë implementimit të
anketës përdoren për të vlerësuar dhe përmirësuar cilësinë e kornizës, sidomos
mbulueshmërinë e saj.

Indikatori 7.4: Ekziston një harmonizim i detajuar në mes të sistemeve
kombëtare të klasifikimeve dhe sistemeve Evropiane korrosponduese.

Metodat në nivel produkti/ankete
1. Konsistenca e klasifikimeve kombëtare. Klasifikimet kombëtare janë konsistente me
sistemet Evropiane të klasifikimit.
2. Tabelat korrosponduese. Tabelat korrospondente janë të dokumentuara dhe përdirësohen.
Vërejtjet ose komentet shpjeguese janë në dispozicion për publikun.

Indikatori 7.5: Janë punësuar të diplomuarit në fusha akademike relevante.

Metodat në nivel institucional
1. Punësimi i stafit. Stafi në institucionin statistikor punësohet me konkurs të hapur dhe me
kualifikimet adekuate në fushat relevante.
2. Kualifikimet e kërkuara për pozitat. Janë të specifikuara kërkesat për kualifikimet e
nevojshme për të gjitha pozitat.
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Indikatori 7.6: Autoritetet statistikore implementojnë një politikë për
trajnimin e vazhdueshëm profesional për stafin e tyre.

Metodat në nivel institucional
1. Procedura për trajnimin e stafit. Ekziston një strukturë dhe procese të rregullta, që sigurojnë
trajnimin e vazhdueshëm profesional të stafit, dhe janë pjesë përbërëse e procedurave të
burimeve njerëzore.
2. Trajnimi i vazhdueshëm profesional. Trajnimi i vazhdueshëm profesional inkurajohet dhe
çmohet në rrugën e zhvillimit në karrierë.
3. Përditësimi i njohurive të stafit. Njohurit e stafit përditësohen në lidhje me instrumentet e reja në
fushat përkatëse.
4. Pjesëmarrja e stafit në trajnime. I n k u j r a j o h e t p j e sëmarrja e stafit në trajnime relevante
kombëtare dhe/ose Evropiane, ose në konferanca të tjera ndërkombëtare.

Indikatori 7.7: Organizohet një bashkëpunim me komunitetin shkencor për të
përmirësuar metodologjinë, efikasitetin e metodave të implementuara dhe për të
promovuar metoda më të mira, kur është e mundur.

Metodat në nivel institucional
1.

Kontaktet me komunitetin shkencor. Ekzistojnë kontakte të rregullta, p.sh. përmes
konferencave, seminareve, task forcave me k omunitetin shk encor për të
disk utuar metodologjinë, TI-në dhe zhvillimet e reja.

2. Bashkëpunimi me kolegët në nivel ndërkombëtar. S t a f i bashkëpunon me kolegët
ndërkombëtarë në lidhje me çështjet metodologjike.
3.

Pjesëmarrja dhe prezantimet në konferenca. Inkurajohet pjesëmarrja dhe prezantimet në
konferenca relevante kombëtare dhe ndërkombëtare, për shkëmbim të njohurive dhe
përvojave.

4. Organizimi i konferencave. Organizohen konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, ku
inkurajohet pjesëmarrja e autoriteteve statistikore të SSE.

Metodat në nivel produkti/ankete
5. Vlerësimi i jashtëm. Ekspertë të jashtëm kërkohen për të bërë evaluimet/vlerësimet/auditimet
e metodave të përdorura, kur është e mundur.
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Parimi 8: Procedurat e përshtatshme Statistikore.
Procedurat e përshtatshme statistikore të implementuara nga grumbullimi i të
dhënave deri te validimi i tyre, fuqizojnë cilësinë e statistikave.

Indikatori 8.1: Kur Statistikat Evropiane bazohen në të dhënat administrative,
definicionet dhe konceptet e përdorura për qëllime administrative janë të
përafërta me ato që përdoren për qëllime statistikore.

Metodat në nivel institucional
1. Përgjegjësia për procesimin statistikor të të dhënave administrative. Autoriteti statistikor
është përgjegjës për procesimin statistikor të të dhënave administrative që përdoren për
Statistikat Evropiane.
2.

Dallimi në mes të procesimit të të dhënave statistikore dhe administrative. Procesimi
statistikor shumë ndahet qartë nga procesimi i të dhënave administrative dhe përfshin
rregullat e duhura të validimit dhe procedurat specifike për kontrollimin e cilësisë.

Metodat në nivel produkti/ankete
3.

Dokumentacioni për proceset administrative dhe statistikore. Ekziston dokumentacioni,
që përshkruan dallimet midis proceseve administrative dhe statistikore në kuptimin e
definicioneve, koncepteve, mbulueshmërisë etj.

4.

Studimet në lidhje me ndryshimet në koncepte dhe masat e marra për trajtimin e këtyre
ndryshimeve. Dallimet ne koncepte analizohen thellësisht dhe ndërmerren masat e duhura
për trajtimin e këtyre ndryshimeve, kur është e mundur.

Indikatori 8.2: Në rast të anketave statistikore, pyetësorët testohen në
mënyrë sistematike, para grumbullimit të të dhënave.

Metodat në nivel institucional
1.

Procedura për të vlerësuar dhe validuar pyetësorët. Ekziston një procedurë për vlerësimin
dhe validimin e pyetësorëve dhe përfshin ekspertët relevantë (p.sh. në fushën statistikore dhe
në dizajnimin e pyetësorit).

Metodat në nivel produkti/ankete
2.

Testimi i pyetësorit. Para grumbullimit të të dhënave, pyetësorët për anketim testohen me
metoda të përshtatshme (para testimet e pyetësorit, aktivitetet pilot në situata reale, intervista,
fokus grupe, ofrimi ndihmë intervistuesit, etj.). Në këtë fazë vlerësohet edhe koha e përgjigjes
(kohëzgjatja e intervistës), nëse është e nevojshme.

3. Përdorimi i rezultateve të testimit. Rezultatet e testimit merren për bazë në procesin e
implementimit të pyetësorit final dhe të njëjtat dokumentohen në një raport.
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Indikatori 8.3: Dizajnet e anketës, përzgjedhjet e mostrës dhe metodat e
vlerësimit janë mirë të rregulluara dhe rishikohen në baza të rregullta dhe
kontrollohen sipas nevojës.

Metodat në nivel institucional
1.

Struktura organizative për udhëzuesit, metodologjitë dhe kontrollimin e metodave të
përodrura. Ekziston një strukturë adekuate organizative, që ofron udhëzues, rekomandon
metodologjtë e përshtatshme dhe kontrollon, në mënyrë periodike, metodat e përdorura për
mostrën e anketës, përzgjedhjet e mostrave dhe metodat e vlerësimeve.

2. Raportimi publik i metodave. Autoriteti statistikor raporton publikisht mbi përzgjedhjen e
mostrës dhe metodat e vlerësimeve.

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Përputhshmëria e dizajneve të anketës dhe përzgjedhjes së mostrave me standardet.
Dizajnet e anketës dhe përzgjedhjet e mostrave zhvillohen sipas metodave standarde.
4. Rishikimi i dizajnit të mostrës. Dizajnet e mostrave rishikohen në mënyrë periodike për anketat e
rregullta.
5. Metodat e krahasueshme për kalkulimin e saktësisë. Metodat për kalkulimin e saktësisë të
të dhënave statistikore mundësojnë krahasimin e saktësisë së Statistikave Evropiane.
6. Matjet dhe raportimet e precizitetit të mostrës. Vlerësimet e precizitetit të mostrës maten
siç duhet dhe u raportohen përdoruesve.
7.

Rregullat metodologjike të aplikuara në vlerësime. Metodat e vlerësimeve, përfshirë
korrigjimin për mos-përgjigjet, kalibirimi i të dhënave dhe përshtatja sezonale iu përmbahen
rregullave metodologjike transparente.

Indikatori 8.4: Grumbullimi i të dhënave, futja e të dhënave dhe kodimi
monitorohen dhe rishikohen rregullisht, sipas nevojës.

Metodat në nivel institucional
1.

Struktura organizative për udhëzuesit, metodologjitë dhe analizimet e metodave të
përdorura. Ekziston një strukturë e përshtatshme organizative, që ofron udhëzues,
rekomandon metodologjitë e përshtatshme dhe analizon në mënyrë sistematike metodat e
përdorura për grumbullimin, futjen dhe kodimin e të dhënave.

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Optimizimi i grumbullimit të të dhënave. Grumbullimi i të dhënave optimizohet me qëllim të
reduktimit të kostos dhe ngarkesës së të intervistuarve, përmirësimit të saktësisë dhe reduktimit
të gabimeve, që nuk lidhen me mostrën.
3.

Ofrimi i dokumenteve për të anketuarit\intervistuarit. Të anketuarve u sigurohen të gjitha
dokumentet e nevojshme (p.sh. letrat, pyetësorët, broshurat sidomos në rast të pyetësorëve që
duhet ti mbushin ata vetë, dhe, nëse është e mundur, shpjegimet). Këto dokumente rishikohen
në baza të rregullta.

4. Procedura për monitorimin e teknikave të grumbullimit të të dhënave. Teknikat e
grumbullimit të të dhënave monitorohen në mënyrë periodike.
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5.

Trajnimet për intervistuesit. Mbahen trajnime për intervistuesit. Për secilën anketë,
ekziston një manual për intervistuesit.

6. Procedurat për trajtimin e mos-përgjigjeve. Ekzistojnë dhe implementohen procedurat
përkatëse, në rast të mos-përgjigjes.
7. Metodat e kodimit të dhënave. Metodat e kodimit të të dhënave dokumentohen dhe ruhen.
8. Rishikimi automatik i metodave të kodimit. Metodat e kodimit automatik rishikohen në
mënyrë periodike, nëse është e nevojshme.
9.

Indikatorët e cilësisë në raport me grumbullimin dhe kodimin e të dhënave. Janë
zhvilluar indikatorët e cilësisë në raport me grumbullimin dhe kodimin e të dhënave, dhe
analizohen sipas një plani të sigurimit të cilësisë, ose një skeme tjetër të ngjashme.

10. Përkrahja e të anketuarve. Të anketuarit ndihmohen në lidhje me plotësimin e pyetësorit
(ndihmë on-line, thirrje në një numër pa pagesë, përkrahje nga statiticientët). Janë vendosur
procedurat për t’iu përgjigjur kërkesave dhe ankesave të të anketuarve.

Indikatori 8.5: Përdoren metoda të përshtatshme editimi dhe imputimi dhe të njëjtat
rishikohen ose përditësohen, sipas nevojës.

Metodat në nivel institucional
1.

Struktura organizative për udhëzuesit, metodologjitë dhe analizimi i metodave të përdorura.
Ekziston një strukturë e përshtatshme organizative, që ofron udhëzime, rekomandon
metodologji të përshtatshme dhe analizon në mënyrë periodike metodat e editimit dhe
imputimit.

2.

Promovimi dhe ndarja e procedurave për editim dhe imputim. Janë promovuar dhe janë
ndarë procedurat për teknikat e editimit dhe imputimit, për të inkurajuar harmonizimin e tyre.

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Analizimi i editimit dhe imputimit. Analizimi i efektit të editimit dhe imputimit bëhet si pjesë e
vlerësimit të cilësisë së grumbullimit të të dhënave.
4. Përputhshmëria e teknikave të editimit dhe imputimit me standardet. Teknikat e editimit
dhe imputimit iu përmbahen rregullave standardeve metodologjike, dhe të njëjtat
dokumentohen.

Indikatori 8.6: Rishikimet bëhen sipas procedurave standarde, mirë të
rregulluara dhe transparente.

Metodat në nivel institucional
1. Udhëzuesit dhe parimet në lidhje me rishikimet. Ekzistojnë udhëzuesit dhe parimet në
lidhje me rishikimin e statistikave të publikuara, të cilat janë aplikohen rregullisht dhe janë të
njohura për përdoruesit.
2.

Promovimi i përmirësimeve metodologjike. Përmirësimet e metodologjisë promovohen
përmes veprimeve të rregullta dhe të përhershme (p.sh. seminaret mbi metodologjinë, takimet
e ekspertëve, vetë-vlerësimet, auditimet etj.).
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Metodat në nivel produkti/ankete
3. Shpjegimet dhe publikimet e rishikimeve. Rishikimet shoqërohen me të gjitha shpjegimet e
nevojshme dhe janë në dispozicion për përdoruesit.
4. Indikatorët e cilësisë mbi rishikimet. Indikatorët e cilësisë mbi rishikimet e bëra kalkulohen
rregullisht sipas standardeve aktuale dhe bëhen të ditura për përdoruesit.

Indikatori 8.7: Autoritetet statistikore janë të përfshira në dizajnin e të dhënave
administrative, në mënyrë që të dhënat administrative të jenë më të
përshtatshme për qëllime statistikore.

Metodat në nivel institucional
1.

Procedura për monitorimin e akteve, rregulloreve/ligjeve në lidhje me të dhënat
administrative. Ekziston një procedurë për monitorimin e zhvillimeve në lidhje me aktet,
rregulloret/ligjet, që përfshijnë përdorimin e të dhënave administrative.

2.

Konsultimi dhe përfshirja e autoritetit statistikor. Autoriteti statistikor konsultohet kur
krijohen, rishikohen ose ndryshohen formularët administrativë, si dhe përfshihet në
ndryshimet e dizajnit ose procesimit, me qëllim të vlerësimit të vazhdimësisë së serive të të
njejtave.

3.

Procedura për hulumtimin e potencialit të burimeve administrative. Ekziston një
procedurë për hulumtimin e potencialit të burimeve të të dhënave administrative për qëllime
statistikore.

Metodat në nivel produkti/ankete
4.

Diskutimet dhe takimet me pronarët e të dhënave administrative. Mbahen diskutime ose
takime të rregullta në mes të autoritetit statistikor dhe pronarëve të të dhënave administrative,
me qëllim që të jenë të informuar në lidhje me amandamentet e të dhënave administrative
(përmbajtjet, procesin e prodhimit etj.).

Indikatori 8.8: Janë arritur marrëveshje me pëgjegjësit e të dhënave administrative
të cilët janë të përkushtuar ndaj përdorimit të këtyre të dhënave për qëllime
statistikore.

Metodat në nivel institucional
1.

Marrëveshjet me përgjegjësit e të dhënave administrative. Janë bërë marrëveshje në mes
të autoriteteve statistikore dhe përgjegjësve të të dhënave administrative, për të lehtësuar
përdorimin e të dhënave administrative për qëllime statistikore.

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Dokumentimi në lidhje me të dhënat administrative. Dokumentimi në lidhje me përmbajtjen
e të dhënave administrative dhe procesin e prodhimit të të dhënave (si dokumentacioni mbi
metodologjinë, konceptet dhe definicionet, popullacioni) është në dispozicion të autoritetit
statistikor.
3.

Marrëveshje e përbashkët me përgjegjësit e të dhënave administrative. Marrëveshjet e
përbashkëta në lidhje me sigurinë e të dhënave, ofrimin e të dhënave individuale dhe afatet
kohore për sigurimin e të dhënave, janë zhvilluar bashkarisht nga autoriteti statistikor dhe
përgjegjësit e të dhënave administrative.
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Indikatori 8.9: Autoritetet Statistikore bashkëpunojnë me pronarët e të
dhënave administrative, për të siguruar të dhëna cilësore.

Metodat në nivel institucional
1. Informimi i pronarëve të të dhënave administrative. Pronarët e të dhënave administrative
informohen në lidhje me të dhënat administrative që përdoren për qëllime statistikore dhe në
lidhje me çështjet e cilësisë.
2.

Vlerësimi i cilësisë së të dhënave administrative. Autoriteti statistikor sigurohet që
marrëveshjet jetësohen dhe, kur është e mundur, ofron mjete për vlerësimin e cilësisë të
dhënave administrative, duke respektuar konfidencialitetin.

Parimi 9: Ngarkesa jo e tepruar mbi të anketuarit
Ngarkesa për të ofruar të dhëna është në përputhje me nevojat e
përdoruesve dhe nuk është e tepërt për të anketuarit. Autoritetet
statistikore monitorojnë ngarkesën e të anketuarve dhe vendosin qëllime
për reduktimin e saj me kalimin e kohës

Indikatori 9.1: Gama dhe detajet e kërkesave të Statistikave Evropiane është e
kufizuar në atë, që është absolutisht e nevojshme.

Metodat në nivel institucional
1. Prioritetet për Statistikat Evropiane. Prioritetet për Statistikat Evropiane janë vendosur në
nivel të SSE, duke pasë parasysh nivelin e ngarkesës së të anketuarve.
2.

Verifikimi i ngarkesës të anketuarit dhe niveli i detajeve. Bëhet analizimi i rregulloreve të
BE-së mbi statistikat Evropiane, me qëllim të verifikimit të ngarkesës së të anketuarve dhe
niveli i variablave të kërkuara, i paraparë me rregullore.

3. Vlerësimi i progamit të punës statistikore. Autoriteti statistikor vlerëson përmbajtjen e
programit statistikor për të eliminuar dyfishimet ose përsëritjet.

Metodat në nivel produkti/ankete
4.

Analizimi i nevojave për informacionet statistikore. Nevojat Evropiane dhe kombëtare për
informata statistikore dhe niveli i detajeve sipas fushave, analizohet gjatë fazës së Specifikimit të
Nevojave në kuadër të procesit të prodhimit statistikor.

5. Matja e ngarkesës së të anketuarve. Ngarkesa e të anketuarve matet në mënyrë periodike.
6. Justifikimi i secilit variabël të zgjedhur. Secili variabël i zgjedhur justifikohet siç duhet.
7.

Marrja në konsideratë e burimeve alternative të të dhënave. Për të minimizuar
grumbullimin e të dhënave, merren në konsideratë burime alternative të të dhënave,
përfshirë disponueshmërinë dhe përshtatshmërinë e anketave ekzistuese dhe dhënat
administrative që janë në dispozicion.
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Indikatori 9.2: Ngarkesa për të raportuar të dhëna shpërndahet sa më gjerë qe
është e mundur në popullacionin e anketës.

Metodat në nivel institucional
1. Rishikimet e ngarkesës për të raportuar të dhëna. Bëhen rishikime në baza të rregullta të të
ngarkesës për raportim të të dhënave.
2. Planet vepruese për thjeshtësim/modernizim. Janë zhvilluar, implementohen dhe
monitorohen planet vepruese për thjeshtësim/modernizim të proceseve, për të ulur ngarkesën e
të anketuarve.
3. Indikatorët e performancës mbi ngarkesën e të anketuarve. Janë zhvilluar dhe analizohen
në mënyrë periodike indikatorët e performancës mbi ngarkesën e të anketuarve, nga
menaxhmenti i lartë.
4. Përdorimi i metodave të mostrës statistikore. Përdoren metoda statistikore të mostrimit, për
t’u siguruar që ngarkesa për raportim të dhënash nuk bie mbi kategori të caktuara të të
anketuarve, në mënyrë të panevojshme.

Metodat në nivel produkti/ankete
5. Reduktimi i ngarkesës për raportim të dhënash. Ngarkesa e të anketuarve është reduktuar
përmes dizajneve të përshtatshmë të mostrave, duke përdorur për shembull mostrën e
koordinuar.
6.

Kalkulimi i ngarkesës për raportim të dhënash. Ngarkesa për raportim të dhënash
kalkulohet për kohën e nevojshme: për të plotësuar pyetësorin, për të marrë informatat e
nevojshme, për të marrë ekspertizën e brendshme ose të jashtme dhe për të menaxhuar
informatat sensistive.

7. Kufizimi i pyetjeve. Pyetjet që përdoren për të mbledhur informata, që nuk do të publikohen,
janë të kufizuara dhe të justifikuara.

Indikatori 9.3: Informatat e kërkuara nga bizneset janë, aq sa është e mundur,
të gatshme në pasqyrat e tyre, dhe, ku është e mundur, përdoren mjetet
elektronike për marrjen e tyre.

Metodat në nivel institucional
1. Manualet dhe mjetet teknike. Manualet dhe mjetet teknike (p.sh. softveri) janë zhvilluar me
qëllim të rritjes së mundësive elektronike për grumbullimin e të dhënave.
2. Plani për grumbullimin e të dhënave elektronike për bizneset. Ekziston një plan për
grumbullimin e të dhënave elektronike për bizneset.
3. Webfaqja për grumbullimin e të dhënave për bizneset. Ekziston një webfaqe e përbashkët
për grumbullimin e të dhënave të bizneseve.

Metodat në nivel produkti/ankete
4. Përdorimi i sistemeve të kontabilitetit të bizneseve dhe sistemet e TI-së. Sistemet e
kontabilitetit të bizneseve dhe sistemet standarde të TI-së, siç është XBRL, përdoren në
grumbullimin e të dhënave nga bizneset.
5.

Bashkëpunimi me komunitetin e biznesit. Menaxherët e anketave janë të vetëdijshëm për
vështirësit potenciale në mbledhjen e informacioneve, bashkëpunojnë ngushtë me bizneset për
të gjetur një zgjidhje adekuate.
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6. Mjetet për nxjerrjen e të dhënave nga sistemet e kontabilitetit të bizneseve. Ekzistojnë
mjetet softverike për të nxjerrë direkt të dhëna nga sistemet e kontabilitetit të bizneseve.
7.

Informimi i bizneseve në lidhje me rezultatet e anketës. Për t’i falënderuar për
pjesëmarrjen e tyre në anketë dhe për të promovuar rëndësinë e tyre në Sistemin
Statistikor, bizneset duhet të informohen në lidhje me rezultatet e anketave.

Indikatori 9.4: Burimet administrative përdoren, sa herë që është e mundur, për t’iu
shmangur disa kërkesave për informacione.

Metodat në nivel institucional
1. Mjetet për rritjen e përdorimit të burimeve administrative. Rrjetet evropiane
bashkëpunuese kanë zhvilluar mjete për të rritur përdorimin e të dhënave administrative.
2.

Planet për shqyrtimin dhe përdorimin e burimeve administrative. Janë zhvilluar veprime
planifikimi në nivel kombëtar me qëllim të hulumtimit dhe përdorimit të burimeve administrative
për nevoja statistikore (p.sh. marrëveshjet, zhvillimi i moduleve për përdorim në mënyrë të
koordinuar duke reduktuar/limituar ngarkesën e të anketuarve, legjislacioni ose marrëveshjet në
nivel vendi, nëse është e nevojshme).

3.

Obligimi ligjor për të ofruar të dhënat administrative. Ekziston qasja ligjore në të dhënat
administrative dhe autoritet administrative janë të obliguara të ofrojnë të dhënat administrative,
nëse u kërkohet.

Metodat në nivel produkti/ankete
4. Udhëzuesime mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e burimeve të dhënave
administrative. Ekzistojnë udhëzime mbi disponueshmërinë dhe cilësinë e burimeve
administrative për menaxherët e anketave.
5. Aplikacionet për grumbullimin e të dhënave administrative. Janë zhvilluar dhe
implementohen aplikacionet për grumbullimin e të dhënave administrative, që përdoren për
qëllime statistikore.

Indikatori 9.5: Të dhënat shpërndahen brenda autoriteteve statistikore me qëllim
të shmangies së dyfishimit të anketave.

Metodat në nivel institucional
1. Mjetet teknike për shpërndarjen e të dhënave. Ekzistojnë mjetet teknike për shpërndarjen
e të dhënave brenda Sistemit Statistikor Kombëtar (p.sh. marrëveshjet formale, shërbimet
përmes webfaqes, bazat e zakonshme të të dhënave).

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Dokumentimi mbi depot e të dhënave. Ekziston dokumentmi mbi depot për prodhimin dhe
arkivimin e të dhënave.
3. Shpërndarja e arkivave të të dhënave. Arkivet e të dhënave shpërndahen brenda autoriteteve
statistikore, kur është e nevojshme, dhe është në pajtueshmëri me politikat e konfidencialitetit.
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Indikatori 9.6: Autoritet statistikore promovojnë masat, që mundësojnë lidhjen
e burimeve të të dhënave, me qëllim të reduktimit të ngarkesës për raportim të
dhënash.

Metodat në nivel institucional
1. Shpërndarja e variablave kyçe. Autoriteti statistikor definon variablat kyçe që duhet të
shpërndahen midis proceseve të të dhënave, sipas rregullave të konfidencialitetit.

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Dokumentacioni mbi strukturat e dosjeve të dhënave dhe formatet e transmetimit.
Ekziston dokumentacioni i strukturave të dosjeve të të dhënave dhe formatet e transmetimit të
nevojshme për lidhjen e burimeve të të dhënave.

Parimi 10: Kost efektiviteti
Resurset përdoren në mënyrë
efektive.
Indikatori 10.1: Masa të pavarura të brendshme dhe të jashtme monitorojnë
autoritetet statistikore, në përdorimin e resurseve.

Metodat në nivel institucional
1. Monitorimi dhe raportimi i indikatorëve të resurseve njerëzore dhe financiare. Indikatorët
e burimeve njerëzore monitorohen në mënyrë të centralizuar dhe raportohen në baza të rregullta te
menaxhmenti.
2. Alokimi i resurseve për proceset statistikore. Sistemet e kontabilitetit mundësojnë alokimin e
resurseve për proceset statistikore.
3. Vlerësimi i burimeve njerëzore. Burimet njerëzore vlerësohen në baza vjetore në përputhje
me udhëzuesit institucionalë. Vlerësimi mbulon alokimin, performancën dhe nevojat e trajnimit të
stafit.
4. Anketat e opinionit të stafit. Anketat e opinionit të stafit mbahen në baza të rregullta.
5. Rishikimi i infrastrukturës së TI-së. Infrastruktura e TI-së rishikohet rregullisht.
6. Procedurat për kalkulimin e kostove të pritura. Ekzistojn procedurat për kalkulimin e kostove
të pritura për proceset statistikore.

Indikatori 10.2: Potenciali i produktivitetit të teknologjisë informative dhe të
komunikimit optimizohet për grumbullimin, procesimin dhe diseminimin e të
dhënave.

Metodat në nivel institucional
1.

Grumbullimi i resurseve, investimeve dhe identifikimi i potencialit të
inovacionit/modernizimit. TI e centralizuar dhe njësitë e metodologjisë sigurojnë bashkimin e
resurseve, investimeve dhe identifikimin e potencialit për inovacion/modernizim.
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2. Arkitetektura dhe strategjia e TI-së. Ekziston një arkitekturë dhe strategji e përshtatshme e
TI-së dhe azhurnohet në baza të rregullta.
3.

Politikat, procedurat dhe mjetet për promovimin e teknikave të procesimit automatik.
Ekzistojnë politikat, procedurat dhe mjetet për promovimin e teknikave automatike për marrjen
e të dhënave, kodimin dhe validimin e tyre.

Metodat në nivel produkti/ankete
4. Rishikimi i përdorimit të teknikave për procesim automatik. Përdorimi i teknikave për
procesim automatik rishikohet në baza të rregullta.

Indikatori 10.3: Bëhen përpjeke proaktive për të përmirësuar potencialin
statistikor të të dhënave administrative dhe për të limituar përdorimin e
resurseve në anketa direkte.

Metodat në nivel institucional
1.

Marrëveshjet me përgjegjësit e të dhënave administrative. Marrëveshjet e përshtatshme
(p.sh. Marrëveshjet mbi Shërbimet ose të përcaktuara me legjislacion në nivel vendi) janë
nënshkruar me përgjegjësit e të dhënave administrative dhe përditësohen rregullisht. Autoriteti
statistikor përpiqet të përfshihet në dizajnimin e formateve administrative për grumbullim të
dhënash.

2. Vlerësimi i burimeve të mundshme të të dhënave administrative. Para se të lansohet një
anketë e re, bëhet një vlerësim i burimeve të mundshme të dhënave administrative.

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Metodat e lidhjes dhe integrimit të të dhënave. Metodat e lidhjes dhe integrimit të të
dhënave bëhen duke pasur në konsideratë sigurinë e të dhënave.
4.

Indikatorët e cilësisë për përmirësimin e përdorimit të të dhënave administrative. Janë
zhvilluar dhe përpiluar indikatorët e cilësisë, për të përmirësuar metodat e përdorimit të të
dhënave administrative për qëllime statistikore.

Indikatori 10.4: Autoritetet statistikore promovojnë dhe implementojnë
programe të standardizuara , që e rrisin efikasitetin dhe efektivitetin.

Metodat në nivel institucional
1.

Programet dhe procedurat e standardizimit për proceset statistikore. Programet dhe
procedurat e standardizimit janë definuar dhe implementuar në fazat kryesore të fushave të
prodhimit statistikor, për shembull mostra, regjistrat, grumbullimi i të dhënave dhe shkëmbimi i
të dhënave, sipas modelit të procesit të prodhimit statistikor.

2. Strategjia për adaptimin ose zhvillimin e standardeve. Ekziston një strategji për adaptimin
ose zhvillimin e standardeve në fusha të ndryshme p.sh. menaxhimi i cilësisë, modelimi i
procesit, zhvillimi i softverit, menaxhimi i projektit dhe menaxhimi i dokumentimit.

Metdoat në nivel produkti/ankete
3. Deklarata në dokumentacioni mbi metodologjinë. Ekziston një deklaratë, që shpjegon hapat
e ndërmarrë për të lëvizur gradualisht drejt standardizimit, si pjesë e metadatave përkatëse.
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Produkti statistikor
Statistikat që janë në dispozicion i plotësojnë nevojat e përdoruesve. Statistikat
janë në përputhje me standardet Evropiane të cilësisë dhe i shërbejnë nevojave
të institucioneve Evropiane, qeverive, insitucioneve hulumtuese, bizneseve dhe
publikut në përgjithësi. Çështjet e rëndësishme janë shkalla në të cilën
statistikat janë relevante, të sakta dhe të besueshme, të prodhuara në kohë,
koherente, të krahasueshme nëpër regjione dhe vende, dhe me qasje të lehtë
përdoruesit.

Parimi 11: Relevanca
Statistikat Evropiane plotësojnë nevojat e përdoruesve.

Indikatori 11.1: Ekzistojnë proceset e konsultimit me përdoruesit, monitorimit të
relevancës dhe shfrytëzueshmërisë së statistikave ekzistuese, me qëllim të plotësimit
të nevojave të tyre marrjes parasysh të nevojave dhe prioriteteve të reja.

Metodat në nivel institucional
1. Legjislacioni mbi konsultimet me përdoruesit. Ligji statistikor (Kombëtar dhe Evropian)
përfshin obligimin për t’i konsultuar përdoruesit.
2.

Aktivitetet e konsultimit me përdoruesit. Ekzistojnë aktivitetet e rregullta dhe të
strukturuara për konsultimet me përdoruesit, përfshirë për shembull Këshillin e Përdoruesve,
në lidhje në përmbajtjen e programit statistikor, si dhe dhe cilësinë e produkteve statistikore.

3. Analizimi i të dhënave mbi përdorimin e statistikave. Analizohen të dhënat mbi përdorimin e
statistikave (p.sh. analizimi i shkarkimeve, abonentët e raporteve) për të ndihmuar
përcaktimin e prioriteteve dhe konsultimin me përdoruesit.

Metodat në nivel produkti/ankete
4. Klasifikimi i përdoruesve. Përditësohet rregullisht klasifikimi i përdoruesve të produkteve të
caktuara dhe është në dispozicion.
5. Lista e përdoruesve kyç dhe të dhënat që ata përdorin. Ekziston një listë e përdoruesve kyç
dhe të dhënat që ata i përdorin, përfshirë listën e nevojave të paplotësuara të përdoruesve, e
cila rregullisht përditësohet dhe është në dispozicion.
6. Procedurat e konsultimit me përdoruesit. Ekzistojnë procedurat për konsultimet me
përdoruesit mbi statistikat.
7. Matjet dhe vlerësimet e rëndësishme. Indikatori(ët) e cilësisë mbi relevancën vlerësohen në
baza të rregullta.
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Indikatori 11.2: Nevojat prioritare plotësohen dhe kjo reflektohet në programin
e punës.

Metodat në nivel institucional
1. Prioritetet e programit punues. Ekzistojnë procedurat për të përcaktuar prioritetet midis
nevojave të përdoruesve të ndryshëm.
2. Qëllimet strategjike dhe planet e programit. Janë vendosur qëllimet strategjike dhe planet e
programit dhe të njëjtat publikohen në baza të rregullta.
3. Marrëveshjet me përdoruesit më të rëndësishëm. Janë arritur marrëveshjet në nivel shërbimi
ose marrëveshje të ngjashme me përdoruesit më të rëndësishëm.
4. Vlerësimi i programit të punës. Bëhet një vlerësim periodik i programit të punës, për të
identifikuar prioritetet negative dhe nevojat e reja.

Indikatori 11.3: Kënaqshmëria e përdoruesve monitorohet në baza të rregullta
dhe përcillet në mënyrë sistematike.

Metodat në nivel institucional
1.

Anketat mbi kënaqësinë e përdoruesve. Anketat mbi kënaqësinë e përdoruesve (përfshirë
p.sh. përpilimin e indikatorëve të cilësisë mbi kënaqësinë e përdoruesve) ose analiza të
ngjajshme të përdoruesve realizohen në baza të rregullta.

2. Ndermerren veprime përmirësimi, pas anketës së kënaqësisë së përdoruesve. Veprimet
për përmirësime mbi bazën e anketës së kënaqësisë së përdoruesve definohen dhe u caktohet
afati i implementimit.

Metodat në nivel produkti/ankete
3.

Vlerësimi i kënaqësisë së përdoruesve kryesorë. Janë vendosur masat për vlerësimin e
kënaqësisë së përdoruesve kyç me produkte të caktuara (p.sh. anketa/indikatorë specifik mbi
kënaqshmërinë me nivelin e produktit të caktuar statistikor).

Parimi 12: Saktësia dhe Besueshmëria.
Saktësia dhe besueshmëria e Statistikave Evropiane paraqesin realitetin.

Indikatori 12.1: Burimi i të dhënave, rezultatet preliminare dhe produktet
statistikore vlerësohen dhe validohen rregullisht.

Metodat në nivel institucional
1. Sistemet për vlerësimin dhe validimin e të dhënave, Janë zhvilluar, implementohen dhe
menaxhohen sistemet për vlerësimin dhe validimin e burimit të të dhënave, rezultateve
preliminare dhe produkteve statistikore.

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

22

Version 1.1

2. Procedurat dhe udhëzimet për vlerësimin e cilësisë së dhënave. Ekzistojnë procedurat
dhe udhëzuesit e brendshëm për vlerësimin e cilësisë së dhënave dhe adresimin e çështjeve,
që kanë të bëjnë me saktësinë dhe besueshmërinë.

Metodat në nivel produkti/ankete
3. Krahasimi i rezultateve me burime të tjera. Rezultatet krahasohen me burime të tjera
ekzistuese të informatave, në mënyrë që të sigurohet validimi.

Indikatori 12.2: Gabimet e mostrës dhe gabimet që nuk lidhen me mostrën
maten dhe dokumentohen sistematikisht sipas standardeve Evropiane.

Metodat në nivel insitucional
1.

Procedurat dhe udhëzimet për të matur dhe reduktuar gabimet. Janë krijuar procedurat e
brendshme dhe udhëzuesit për të matur dhe reduktuar gabimet dhe mund të mbulojnë këto
aktivitete:
Identifikimi i burimeve kryesore të gabimit për variablat kyçe
Kuantifikimi i gabimeve të mostrës për variablat kyçe;
Idenditifikimi dhe vlerësimi i burimeve kryesore të gabimeve që nuk lidhen me mostrën
në proceset statistikore;
Identifikimi dhe vlerësimi në terma sasiorë ose cilësorë i njëanshmërisë së mundshme;
Vëmendje e veçantë për vlerat ekstreme, dhe trajtimi i tyre;
Kuantifikimi i gabimeve potenciale të mbulueshmërisë;
Kuantifikimi i matjes së gabimeve potenciale (krahasimi me informatat ekzisutese, dizajni i
pyetësorit dhe testimi, informatat mbi trajnimin e intervistuesve etj.);
Kuantifikimi i gabimeve që lidhen me mos-përgjigjen, përfshirë dokumentimin sistematik
për trajtimin teknik të mos-përgjigjeve, në fazën e vlerësimevet dhe indikatorëve të
reprezentacionit/përfaqësueshmërisë;
Kuantifikimi i gabimeve në procesimin e të dhënave;
Analizimi i ndryshimeve në mes të vlerësimeve preliminare dhe përfundimtare.

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Raportimi i cilësisë mbi saktësinë. Ekziston një raportim cilësie në mënyrë periodike mbi
saktësinë (në shërbim të prodhuesve dhe përdoruesve).
3. Rekomandimet e SSE-së mbi raportimin e cilësisë. Raportimi mbi saktësinë udhëhiqet nga
rekomandimet e SSE-së.
4. Metodat dhe mjetet për parandalimin dhe reduktimin e gabimeve. Janë krijuar metodat
dhe mjetet për parandalimin dhe reduktimin e gabimeve të mostrës dhe atyre që nuk lidhen
me mostrën.

Indikatori 12.3: Rishikimet analizohen rregullisht, me qëllim të përimirësimit të
proceseve statistikore.

Methodat në nivel institucional
1. Politika e rishikimit. Politika e Rishikimit përmben parimet dhe procedurat, është e shkruar
dhe publike, sipas këkresave Evropiane.
2. Shpjegimet mbi rishikimet. Koha e rishikimeve, arsyet dhe natyra e tyre shpjegohen
publikisht.
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Metodat në nivel produkti/ankete
3. Përputhshmëria e Politikës së Rishikimit me procedurat standarde. Politika e Rishikimit i
përmbahet procedurave standarde dhe transparente për secilën anketë.
4. Informacionet mbi shkallën dhe drejtimin e rishkimeve për indikatorët kyç. Informacionet
mbi shkallën dhe fokusin e rishikimit për indikatorët kyç bëhen publike.
5. Përdorimi i analizave të rishikimeve. Analizimet e rishikimeve përdoren për të përmirësuar
procesin statistikor, duke inkorporuar mësimet e nxjerra në ciklin e prodhimit.

Parimi 13: Afati kohor dhe saktësia.
Statistikat Evropiane publikohen me kohë dhe me saktësi.

Indikatori 13.1: Afatet kohore janë në përputhje me standardet Evropiane dhe
standardet e tjera ndërkombëtare të publikimit.

Metodat në nivel institucional
1. Përputhshmëria me standardet evropiane mbi afatet kohore. Ekziston përputhshmëri me
standardet ndërkombëtare mbi afatet kohore.
2.

Publikimi i kalendarit të komunikatave. Publikohet kalendari i publikimeve, që mbulon të
gjitha statistikat, afatet kohore të të cilave janë të rregulluara me rregullore ose marrëveshje
Evropiane ose në nivel ndërkombëtar.

3.

Procedura për monitorimin dhe trajtimin e devijimit nga publikimi në afatet kohore të
përcaktuara. Devijimet nga afatet kohore sipas rregulloreve Evropiane ose ndërkombëtare
monitorohen rregullisht dhe është zhvilluar një plan veprimi nëse këto afate nuk arrihen.

Metodat në nivel produkti/ankete
4. Indikatorët e cilësisë mbi afatet kohore. Indikatorët e cilësisë mbi afatet kohore kalkulohen
dhe publikohen rregullisht.
5. Analizimi dhe vlerësimi i indikatorëve të cilësisë mbi afatet kohore. Indikatorët e cilësisë mbi
afatet kohore analizohen dhe vlerësohen rregullisht për të përmirësuar procesin statistikor,
nëse është e nevojshme.

Indikatori 13.2: Bëhet publik dhe standarde koha e saktë gjatë ditës kur do të
publikohen Statistikat Evropiane

Metodat në nivel insitucional
1.

Politika e publikimit. Është definuar dhe publikuar politika e publikimit. Politika e publikimit
dallon midis publikimeve të ndryshme (p.sh. konferencave për shtyp, tabelave/raporteve
statistikore specifike, publikimeve të përgjithshme) dhe procedurave të tyre përkatëse të
publikimit.

2. Publikimi në një kohë standarde të ditës. Komunikatat publikohen në një kohë standarde gjatë
ditës.
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Indikatori 13.3: Periodiciteti i statistikave merr për bazë, sa më shumë të jetë
e mundur, kërkesat e përdoruesve.

Metodat në nivel institucional
1. Konsultimet me përdoruesit në lidhje me periodicitetin. Autoriteti statistikor konsultohet
me përdoruesit mbi periodicitetin, në baza të rregullta.

Indikatori 13.4: Devijimet nga orari i diseminimit publikohen paraprakisht,
shpjegohen dhe caktohet një datë e re e publikimit.

Metodat në nivel insitutcional
1. Publikimi i kalendarit të publikimeve. Kalendari i publikimeve publikohet rregullisht.

2. Procedura për monitorimin dhe vlerësimin e saktësisë. Saktësia e çdo publikimi
monitorohet dhe vlerësohet.
3.

Publikimi i devijimit nga koha e paralajmëruar e publikimit, arsyet e mos publikimit me
kohë dhe koha e re e publikimit. Devijimet nga koha e paralajmëruar e publikimit publikohet
paraprakisht, me shpjegimet përkatëse, dhe shpallet një afat i ri për publikimin.

Metodat në nivel produkti/ankete
4.

Procedura për kalkulimin, monitorimin dhe diseminimin e indikatorëve të cilësisë mbi
saktësinë. Indikatorët e cilësisë mbi saktësinë për rezultatet preliminare dhe finale kalkulohen,
monitorohen dhe diseminohen në baza të rregullta.

Indikatori 13.5: Rezultatet preliminare të saktësisë së përgjithshme të
pranueshmë mund të publikohen kur konsiderohet që është e nevojshme.

Metodat në nivel produkti/ankete
1. Rishikimi i mundësisë të diseminimit të rezultateve preliminare. Mundësia e diseminimit
të rezultateve preliminare rishikohet në baza të rregullta, duke marrë parasysh saktësinë e të
dhënave.
2. Raportimi i cilësisë së rezultateve preliminare. Kur publikohen rezultatet preliminare,
përdoruesve u ofrohen informatat e duhura në lidhje me cilësinë e rezultateve të
publikuara.
3. Politika për orarin e rishikimeve. Për produktet kyçe, që i nënshtrohen rishikimeve, ekziston
një politikë, e bërë publike, që mbulon këto rishikime.
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Parimi 14: Koherenca dhe Krahasueshmëria.
Statistikat Evropiane kanë konsistencë të brendshme dhe janë të
krahasueshme në mes regjioneve dhe vendeve; është e mundur të kombinohen
dhe të përdoren bashkarisht të dhënat nga burime të ndryshme.

Indikatori 14.1: Statistikat janë koherente dhe konsistente (p.sh. vëzhgimi i
identiteteve aritmetike dhe kontabël).

Metodat në nivel institucional
1.

Procedurat dhe udhëzuesit për monitorimin e koherencës së brendshme. Janë zhvilluar
dhe janë realizuar procedurat dhe udhëzuesit për të monitoruar koherencën e brendshme, në
mënyrë sistematike. Ku është e përshtatshme, duhet të shikohet konsistenca midis ezultateve
të të dhënave preliminare dhe atyre finale (p.sh. vazhdimësia), midis të dhënave mikro dhe të
agreguara, midis të dhënave vjetore, tremujore dhe mujore, midis statistikave dhe Llogarive
Kombëtare dhe po ashtu konsistenca e ’pa-determinueshme’ (p.sh. konsistenca midis rritjes
ekonomike dhe punësimit).

Metodat në nivel produkti/ankete
2.

Procedurat dhe udhëzuesit për sigurimin e kombinimit të rezultateve nga burime
komplementare. Ekzistojnë procedura dhe udhëzues specifikë sigurojnë qe rezultatet e marra
nga burime komplementare kombinohen për të siguruar koherencën dhe konsistencën e
brendshme.

Indikatori 14.2: Statistikat janë të krahasueshme gjatë një periudhe të arsyeshme
kohore.

Metodat në nivel institucional
1. Ndryshimet në koncepte. Ndryshimet sinjifikante në realitet reflektohen në
përshtatjet/ndryshimet e koncepteve (klasifikimet, definicionet dhe popullacionet).

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Identifikimi dhe matja e ndryshimeve në metodat. Ndryshimet në metodat janë qartë të
identifikueshme dhe matet ndikimi i tyre në konsistencën e të dhënave.
3. Publikimi dhe shpjegimi i pauzave në seritë kohore. Pauzat në seritë kohore shpjegohen
dhe metodat për sigurimin e konsistencës gjatë një periudhe kohore bëhen publike.

Indikatori 14.3: Statistikat përpilohen në bazë të standardeve për sa i përket
fushë-shtrirjes, definicioneve, njësive dhe klasifikimeve në anketa dhe burime
të ndryshme.

Metodat në nivel institucional
1. Mekanizmi për promovimin e koherencës dhe konsistencës. Ekziston një mekanizëm, që
siguron koherencën dhe konsistencën e përdorimit të koncepteve.
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Metodat në nivel produkti/ankete
2.

Vlerësimi i përputhshmërisë me standardet. Bëhen vlerësime periodike të përputhshmërisë
me standardet mbi definicionet, njësitë dhe klasifikimet dhe kjo reflektohet në raportet e
cilësisë.

3. Shpjegimi i devijimeve nga standardet. Devijimet nga standardet mbi definicionet, njësitë
ose klasifikimet bëhen publike dhe shpjegohen arsyet e devijimit.

Indikatori 14.4: Statistikat nga burime të ndryshme dhe me periodicitet të
ndryshëm janë të krahasueshme dhe përputhen.

Metodat në nivel produkti/ankete
1.

Krahasimi i produkteve statistikore me të dhëna të përkatëse. P roduktet statistikore
krahasohen me të dhënat e tjera statistikore dhe administrative, që ofrojnë informata të
ngjajshme ose të njejta për disa fusha/fenomene.

2. Identifikimi dhe shpjegimi i devijimeve. Devijimet që rrjedhin nga burimet e ndryshme
identifikohen dhe shpjegohen arsyet.
3. Përputhshmëria e produkteve statistikore. Produktet statistikore kanë përputhshmëri.

Indikatori 14.5: Krahasueshmëria e të dhënave brenda vendit sigurohet në
kuadër të Sistemit Statistikor Evropian përmes shkëmbimeve periodike në mes
te Sistemit Statistikor Evropian dhe sistemeve të tjera statistikore. Bëhen
analiza të metodologjisë në bashkëpunim të afërt midis Vendeve Anëtare dhe
Eurostatit.

Metodat në nivel institucional
1. Institucionalizimi i vlerësimit të krahasueshmërisë. Janë institucionalizuar vlerësimet
periodike të krahasueshmërisë.
2.

Bashkëpunimi në analiza të metodologjisë.
bashkëpunim me Vendet Anëtare dhe Eurostatit.

Bëhen analiza të metodologjisë në

3.

Vlerësimi i krahasueshmërisë së të dhënave nga Eurostati. Eurostati vlerëson
krahasueshmërinë e të dhënave nga raportet e cilësisë, që kërkohet nga Vendet Anëtare.

Metodat në nivel produkti/ankete
4.

Analizimi i asimetrisë. Analizimi i asimetrisë bëhet, kur është e mundur, dhe raportet mbi
pasqyrat statistikore midis Vendeve Anëtare janë në dispozicion për publikun.

5.

Identifikimi i korigjimeve dhe diskrepancës në pasqyrat statistikore. Identifikohen dhe
korrigjohen diskrepancat në pasqyrat statistikore, kur është e mundur.
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Parimi 15: Qasja dhe Qartësia.
Statistikat Evropiane prezantohen në formë të qartë dhe të kuptueshme,
publikohen në format të përshtatshme, janë në dispozicion dhe të qasshme, të
paanshme, me metadatat dhe udhëzuesit përkatës mbështetës.

Indikatori 15.1: Statistikat dhe metadatat përkatëse paraqiten dhe arkivohen
në atë formë, që lehtëson interpretimin e drejtë dhe krahasimet e nevojshme.

Metodat në nivel institucional
1. Politika e diseminimit. Politika e diseminimit, që definon praktikat e diseminimit, është publike.
Janë krijuar procedurat për të rishikuar standardet për diseminimin e rezultateve statistikore.
2.

Konsultimet me përdoruesit në lidhje me diseminimin. Përdoruesit konsultohen rregullisht
në lidhje me formën më të përshtatshme të diseminimit (p.sh. Fokus grupet, Anketa e
Kënaqësisë së konsumatorëve).

3. Trajnimet për shkrimin e interpretimeve dhe komunikatave për shtyp. Mbahen trajnime
për interpretimin e statistikave dhe shkrimin e komunikatave për shtyp.
4.

Politika për arkivimin e statistikave dhe metadatave. Ekziston një politikë për arkivimin e
statistikave dhe metadatave.

Metodat në nivel produkti/ankete
5. Krahasimet e përfshira në publikime. Krahasimet relevante përfshihen në publikime, kur
është e përshtatshme.

Indikatori 15.2. Shërbimet e diseminimit përdorin teknologji moderne të
informimit dhe komunikimit dhe, nëse është e përshtatshme, kopje të shtypura
në letër.

Metodat në nivel institucional
1.

Webfaqja dhe databaza statistikore në pajtim me udhëzuesit univerzal. Web-faqja dhe
databazat statistikore janë, sa më shumë që është e mundur, në përputhje me udhëzuesit e
përgjithshëm mbi qasjen në përmbajtjen e tyre.

2.

Webfaqja, databazat statistikore dhe krijimi i tabelave. Webfaqja dhe databazat
statistikore janë mjetet kryesore për diseminimin e rezultateve statistikore dhe mundësojnë
krijimin e tabelave në formate të përshtatshme (p.sh. XLS, HTML).

3. Shërbimi i qendres së thirrjeve. Ekziston një shërbim i qendrës së thirrjeve, i përbërë nga stafi
i trjanuar, për t’iu përgjigjur kërkesave dhe për të dhënë sqarime në lidhje me rezultatet
statistikore.
4. Katalogu i publikimeve. Ekziston një katalogu i publikimeve, në dispozicion për përdoruesit.
5.

Lehtësimi i ri-diseminimit. Rezultatet statistikore diseminohen, duke përdorur mjete dhe
formate që e lehtësojnë ri-diseminimin nga ana e mediave, për shembull komunikatat për shtyp,
tabelat e gatshme, listat, hartat e lidhura me statistikat, metadatat.
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Metodat në nivel produkti/ankete
6. Marrja në konsideratë e formave të ndryshme të diseminimit. Përdoren forma të ndryshme
të diseminimit (p.sh. disqet optike, mjetet e bazuar në web dhe aplikacione, kopje fizike), që
mundësojnë të kuptuarit më mirë dhe krahasimin e rezultateve të veçanta, si dhe përdorimin e
tyre në vendimmarrje.

Indikatori 15.3: Analizat me kërkesë specifike realizohen, kur është e mundur,
dhe informohet publiku.

Metodat në nivel institucional
1.

Komunikimi në lidhje me analizat specifike në bazë të një kërkese. Mundësia dhe kushtet
e analizave të veçanta/specifike komunikohen qartë.

2. Ofrimi i rezultateve te veçanta/sipas kërkesës. Rezultatet e analizave speficike ofrohen mbi bazën
e një kërkese.
3.

Publikimi i analizave sipas kërkesës. Analizat mbi bazën e një kërkese bëhen publike, kur
është u mundur.

4. Shërbimi për të bërë kërkesën për analiza specifike. Ekziston një shërbim, ku përdoruesit
mund të bëjnë kërkesën për analiza specifike.

Indikatori 15.4: Qasja te të dhënat mikro lejohet për qëllime hulumtimi, duke
respektuar rregullat ose protokolet specifike.

Metodat në nivel institucional
1. Konsultimet me hulumtuesit. Hulumtuesit konsultohen në baza të rregullta në lidhje me
rregullat ose protokolet për qasjen në të dhënat mikro, në lidhje me efikasitetin e tyre dhe
qasjen ml efektive.
2. Publikimi i rregullave ose protokoleve për qasjen në të dhënat mikro. Rregullat ose
protokolet për qasjen në të dhëna mikro janë në dispozicion për publikun.
3. Ambientet e sigurta për qasjen në të dhënat mikro. Hulumtuesit mund të kenë qasje në të
dhëna mikro në ambiente të sigurta (p.sh. në Qendra të Sigurta).
4. Qasja nga larg. Qasja nga larg mundësohet nën kontrollet adekuate.

Indikatori 15.5. Metadatat dokumentohen sipas sistemit të standardizuar të
metadatave.

Metodat në nivel institucional
1. Diseminimi i rezultateve dhe metadatave statistikore. Të gjitha rezultatet statistikore
diseminohen së bashku me metadatat përkatëse, për t’i kuptuar më mirë rezultatet.
2. Metadatat e lidhura me produktin statistikor. Nëse metadatat paraqiten ndaras nga
produkti statistikor, jepet linku/lidhja e qartë përkatëse.
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3. Përputhshmëria e metadatave me Standardet Evropiane. Metadatat janë të strukturuara dhe
diseminohen sipas Standardeve Evropiane.
4. Metadatat e pavarura nga formati i publikimit. Metadatat e rezultateve statistikore janë në
dispozicion, në mënyrë të pavarur nga formati i publikimit (p.sh. web, kopja fizike).
5. Procedurat për përditësimin dhe publikimin e metadatave. Ekzistojnë procedura për
përditësimin e rregullt të metadatave.
6. Sqarimi i çështjeve që lidhen me metadatat. Shërbimi i qendrës së thirrjeve është i gatshëm t’i
përgjigjet çështjeve rreth sqarimit të metadatave.
7. Trajnimi i stafit mbi metadatën. Mbahen trajnime për stafin në lidhje me metadatat.

Indikatori 15.6: Përdoruesit informohen në lidhje me metodologjinë e proceseve
statistikore, përfshirë përdorimin e të dhënave administrative.

Metodat në nivel institucional
1.

Planifikimi i prodhimit të raporteve të cilësisë. Në programin e punës të autoritetit statistikor
planifikohet prodhimi i rrregullt i raporteve të cilësisë, i përditësuar dhe i orientuar tek
përdoruesit.

Metodat në nivel produkti/ankete
2. Publikimi i raporteve të cilësisë dhe dokumenteve mbi metodologjinë. Raportet e cilësisë të
dokumenacioni mbi metodologjin, të orientuara tek përdoruesit, janë në dispozicion për publikun.

Indikatori 15.7: Përdoruesit informohen në lidhje me rezultatet statistikore, mbi
bazën e kritereve të cilësisë të Statistikave Evropiane.

Metodat në nivel produkti/ankete
1. Publikimi i raporteve të cilësisë. Raportet e cilësië, të orientuar te përdoruesit, janë në dispozicion për
publikun.
2. Përputhshmëria e raporteve të cilësisë me standardet dhe udhëzuesit e SSE. Raportet e cilësisë, të
orientuara nga përdoruesit, janë në përputhje me standardet dhe udhëzuesit e SSE.
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Aneksi. Dokumentet referencë
Tabela më poshtë paraqet një listë të referencave, që janë në dispozicion në gjuhën Angleze, që
konsiderohen si burim i mirë udhëzuesish për aplikimin e parimeve dhe indikatorëve të Kornizës së
Sigurimit të Cilësisë të SSE. Numrat në tabelë paraqesin parimin (numri para pikës) dhe indikatorin
(numri pas pikës) me të cilin është i lidhur referenca.

Afatet Kohore dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

7

Kost efektiviteti

Procedurat e Përshtatshme Stat.

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Metodologjia e duhur

Referencat

Përkushtimi ndaj Cilësisë

Një liste e kornizave të tjera të sigurimit të cilësisë mund të gjendet pas tabelës së referencave.

10

11

12

13

14

15

Austria
Statistikat e Austrisë. (webfaqja).
Barometri për ngarkesën e të
Anketuarve të statistikave
obligative të biznesit
Kanada

9.2

Statistikat e Kanadës.(webfaqja).
Statistikat e Kanadës Plani i
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Eurostat. (n.d.). Guidelines on revision
policy (in preparation)

8.6

Eurostat. (CIRCA- webfaqja). Census
hub public documents

13.1
13.4
13.5
12.3

9.5

10.2

Eurostat. (webfaqja). Anonymised
microdata files.

15.4
11.1
11.2

Eurostat. (Excel file). Concepts of the
Euro-SDMX metadata structure
SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

35

12.2

13.1
13.4

Versioni 1.1

4.2
4.4

10.2

12

Qasja dhe Qartësia

11

Koherenca dhe Krahasueshmëria

10

Afatet Kohore dhe Saktësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektivteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
(ESMS). Më shumë detaje në
dispozicion në Eurostat's ESMS
ëebpage(webfaqja). DESAP. Lista e
Eurostat.
kontrollit për vet vlerësimEvropian
për anketën e menaxherave.Shih nën
Mjete & Standarde versionin e plotë,
versionin elektronik dhe udhëzuesin e
përdorimit.

13

14

15

11.3

13.5

11.1
11.2
11.3

13.1
13.3
13.4

Eurostat. (webfaqja).Udhëzuesit e
diseminimit

15.1
15.2
9.3

Eurostat. (webfaqja). Edamis.
Administrimi i dosjeve të dhënave
elektronike dhe sistemi i
menaxhimit të informatave.
Prezantimi i përgjithshëm.
Eurostat. (webfaqja). Regjistri i
euro grupit

10.2

7.4

Eurostat. (webfaqja). Euro-indikatorët:
raporti mujor i monitorimit.

11.1

Eurostat. (webfaqja). Komiteti
Evropian i këshilltarëve
Statistikor
Eurostat. (webfaqja). Euro-SDMX
struktura e metadatës (ESMS)

11.1

Eurostat. (webfaqja). Si përputhet
Eurostati me Kodin e Praktikës të
Statistikave Evropiane

4.3
4.1

9.1

Eurostat. (webfaqja). Legjislacioni
në fuqi
7.2

Eurostat. (webfaqja). Metadata

15.1
15.5
15.6
15.7

Eurostat. (webfaqja). Metodologjia
dhe dokumentat e punës

14.5

Eurostat. (webfaqja). Rezultatet e
përgjithshme të vlerësimit
Eurostat. (webfaqja). Profilet e
cilësisë (indikatorët Evropë 2020)
Eurostat. (webfaqja).Raportimi i cilësisë
SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

10.1
4.3
15.6

36

Versioni 1.1

Koherenca dhe Krahasueshmëria

10

11

12

13

14

Qasja dhe Qartësia

Afatet Kohore dhe Saktësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat

15
15.7

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat's metadata server

7.1

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat's metadata server.
Classifications

7.2
7.4

14.2

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat's metadata server.
Concepts and definitions

7.2

14.1
14.2
14.3

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat's metadata server. Index of
correspondence tables

7.4

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat's metadata server.
Legislation and methodology

7.1

Eurostat. (webfaqja). RAMON.
Eurostat’s metadata server. Standard
code lists

7.4

Eurostat. (webfaqja). Recruitment

7.5

Eurostat. (webfaqja). SDMX data and
metadata exchange.
Eurostat. (webfaqja). Selected ESS
practices related to: Quality
Management Framework, User and
Respondent Dialogue, Methodology,
Metadata, Dissemination Guidelines,
Quality Assurance (QA)

10.2
7.7

15.3

Eurostat. (webfaqja). User support.
8.5

Luzi, O., Di Zio, M., Guarnera, U.,
Manzari, A., De Waal, T.,
Pannekoek, J. ...& Kilchmann, D.
(2007). Recommended practices for
editing and imputation in crosssectional business surveys. Manual
developed in the framework of the
European Project ”Recommended
Practices for Editing and Imputation
in Cross-Sectional Business Surveys
(EDIMBUS)” with partial financial

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

37

Versioni 1.1

Zilhão, M.-J., Cardoso Santos, A.,
Davies, J., Howell, S. & Booleman,
M. (2003). State of the art concerning
the auditing activity in NSI’s
(Recommendation 16) FINAL
REPORT. Luxembourg: Eurostat.

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

Rizzo, F. (2009). The census hub
project. Paper presented at the
SDMX global conference. Paris,
France. For more information on the
Census hub see CIRCA-webpage:
Census hub public documents

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

9

10

11

12

13

14

15

9.5

10.2

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
Përkrahje për Eurostat.

4.4

Eurostati dhe Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Aktiviteteve Statistikore
Eurostat & United Nations Committee
for the Coordination of Statistical
Activities. (2009). Revised
international statistical processes
assessment checklist. Condensed
version with the assessment
questions. Version 3.0

4.4

Eurostat & United Nations Committee
for the Coordination of Statistical
Activities. (2009). Revised
international statistical processes
assessment checklist. Version 3.0.

4.4

Franca
French National Institute of Statistics
and Economic Studies - INSEE.
(2007). Guidelines for finding a
balance between accuracy and
delays in the statistical surveys.
Project funded by Eurostat Grants in
the field of quality management and
evaluation

4.2

French National Institute of Statistics
and Economic Studies - INSEE.
(webpage). Official statistical system
practices in accordance with the
principles of the European Statistics

4.1

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

8.5

38

Versioni 1.1

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat

10

11

12

13

14

15

Kodi i praktikës
Finland
Statistics Finland. (2007). Quality
guidelines for official statistics 2nd
Revised Edition. Helsinki, Finland.

4.1

12.1

Greqi
Nikolaidis, I. (2009). Quality
improvements of the survey
processes. Project funded by
Eurostat Grants. Piraeus, Greece:
National Statistical Service of
Greece.

4.4

Hungari
8.3

Foldesi, E., Bauer, P., Horvath, B. &
Urr, B. (2007). Seasonal adjustments
methods and practices. Project
funded by a European Commission
Grant. Budapest, Hungary:
Hungarian Central Statistical Office.

Rrjeti Ndërkombëtar për Anketa të Ekonomive Familjare (IHSN)

International Household Survey
Network – IHSN. (webpage).
Anonymisation. Tools and guidelines.

15.4

Olivier Dupriez & Ernie Boyko (2010).
Dissemination of Microdata Files.
Principles, Procedures and
Practices. International Household
Survey Network – IHSN

15.4

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
8.6

International monetary fund - IMF.
(2007). The General Data
Dissemination System. Guide for
participants and users. Washington,
D.C., U.S.A.
International monetary fund - IMF.
(webpage). Reports on the
observance of standards and codes
(ROSCs)

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

12.3

13.1

4.4

39

Versioni 1.1

15.5
15.6

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat

10

11

12

13

14

15

11.1
11.3

12.1
12.2

13.1
13.2
13.3
13.4

Organizata ndërkombëtare për standardizim (ISO)
Organizata ndërkombëtare për
standardizim - ISO. (webfaqja). ISO
9001:2008 Sistemi i menaxhimit të
cilësisë-Kërkesat

4.1

Organizata ndërkombëtare për
standardizim - ISO. (webfaqja).
ISO 19011:2011 Udhëzuesi për
audtimin e sistemit të menaxhimit

4.4

Organizata ndërkombëtare për
standardizim - ISO. (webfaqja). ISO
20252:2006 Tregu, opinioni dhe
hulumtimi social – Fjalori dhe
kërkesat e shërbimit

4.1
4.2
4.3

7.1
7.2

8.2
8.3
8.4
8.5

15.1
15.6

Italia
Italian National Statistical Institute –
ISTAT. (webfaqja). Quality
commitment.

4.1

Holanda
8.1
8.8
8.9

Daas, P., Ossen, S., Vis-Visschers, R.
& Arends-Tóth, J. (2009). Checklist
for the quality evaluation of
administrative data sources. The
Hague/Heerlen, The Netherlands:
Statistics Netherlands.
Van Nederpelt, P. (2009). Checklist
quality of statistical output. The
Hague/Heerlen, The Netherlands:
Statistics Netherland.
Van Nederpelt, P. (2011). Attributes of
quality reports. The Hague/Heerlen,
The Netherlands: Statistics
Netherland.
Van Nederpelt, P. (2012) Objectoriented Quality and Risk
Management (OQRM). Alphen aan
den Rijn, the Netherlands:
MicroData.

10.3

4.3

15.7

15.7

4.1

Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik (OECD)

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

40

Versioni 1.1

Qasja dhe Qartësia

11

Koherenca dhe Krahasueshmëria

10

Afati Kohor dhe Saktësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat

12

13

14

15

Di Fonzo, T. (2005). The OECD project
on revisions analysis: First elements
for discussion. OECD Short-term
Economic Statistics Expert Group
(STESEG).

12.3

McKenzie, R. & Gamba, M. (2008).
Data and metadata requirements for
building a real-time database to
perform revisions analysis. Technical
Report, OECD/Eurostat Task Force
on “Performing revisions analysis for
sub-annual economic statistics”.

12.3

McKenzie, R. & Gamba, M. (2008).
Interpreting the results of revision
analyses: Recommended summary
statistics. Technical Report,
OECD/Eurostat Task Force on
“Performing revisions analysis for
sub-annual economic statistics”.

12.3

9.1
9.2

Standard Cost Model (SCM) Network.
(2005). International standard cost
model manual. Measuring and
reducing administrative burdens for
businesses.

Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik (OECD) dhe Eurostati
8.6

OECD & Eurostat. (webfaqja).
Udhëzuesit mbi politikat e
rishikimeve dhe analizimit
Portugali

15.1

Statistics Portugal. (2008).
Dissemination Policy, Lisbon,
Portugal
12.3

Statistics Portugal. (2008). Revision
policy. Portugal
Konfernecat e Cilësisë

15.6
15.7

2010 European conference on quality
in official statistics. (webfaqja).
Session nine: quality reporting
Eurostat. (webfaqja). Quality

7.7

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

41

Versioni 1.1

Janssen, B. (2006). Web data
collection in a mixed mode approach:
an experiment. Paper presented at
the 2006 European Conference on
Quality in Survey Statistics. Cardiff,
United Kingdom.

8.4

Marker, D. A. (2004). Using real-time
process measures to improve data
collection. Paper presented at the
2004 European Conference on
Quality in Survey Statistics. Mainz,
Germany.

8.4

Mazziotta, M. & Solari, F. (2006).
Estimation of the interviewer effect
by generalized interpenetrating
sampling. Paper presented at the
2006 European Conference on
Quality in Survey Statistics. Cardiff,
United Kingdom.

8.4

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
konferencat

10

11

12

13

14

15

Mittag, H.-J. (2004). Dynamic data
presentation and interactive
publication for official statistics.
Paper presented at the 2004
European Conference on Quality in
Survey Statistics. Mainz, Germany.

15.2

Penlington, R. (2004). MetaStore - A
central repository for managing
statistical metadata at the OECD.
Paper presented at the 2004
European Conference on Quality in
Survey Statistics. Mainz, Germany
Penlington, R. (2006). Optimizing Data
Accessibility via Reference Metadata
Management Principles. Paper
presented at the 2006 European
Conference on Quality in Survey
Statistics. Cardiff, United Kingdom
Rouhuvirta, H. (2006).
Methodologically Oriented Metadata
Framework for Enhanced Quality

15.5

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

15.5

15.5

42

Versioni 1.1

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Informatat e Statistikave.
Dokumenti i prezantuar në
Konferencën Evropiane të vitit 2006
mbi Cilësinë në Anketën e
Statistikave. Cardiff,Britani e
Madhe
Seljak, R. (2006). Estimation of
standard error of indices in the
sampling business surveys. Paper
presented at the 2006 European
Conference on Quality in Survey
Statistics. Cardiff, United Kingdom.

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat

10

11

12

13

14

15

8.3

Shkëmbimi statistikor i të dhënave dhe metadatave (SDMX)
organizataSDMX. (webfaqja). SDMX.
Shkëmbimi statistikor i të dhwnave
dhe metadatave

10.2

Suedia
11.3

Cassel, C. (2006). Measuring customer
satisfaction, a methodological
guidance. Statistics Sweden.
Öller, L-E., Teterukovsky, A. (2006).
Quantifying the quality of
macroeconomic variables. Örebo,
Sweden. Statistics Sweden.

4.3

12.3

Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropë (UNECE)
United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (1995).
Guidelines for the modelling of
statistical data and metadata.
Conference of European
Statisticians. Methodological
material. Geneva, Switzerland.

15.5

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2000).
Guidelines for statistical metadata on
the Internet. Conference of European
Statisticians. Statistical standards
and studies- No. 52. Geneva,
Switzerland.
United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2000).
Terminology on Statistical Metadata.

15.5

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

15.5

43

Versioni 1.1

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
Konferenca e Staticientëve
Evropian. Standardet Statistikore
dhe studimet- Nr. 53. Gjeneva,
Zvicërr.

10

11

12

13

14

15

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2003).
Statistical confidentiality and access
to microdata. Proceedings of the
Seminar session of the 2003
Conference of European
Statisticians. Geneva, Switzerland.

15.4

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2007).
Managing statistical confidentiality
and microdata access: principles and
guidelines of good practice. New
York and Geneva. United Nations

15.4

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2009). Making
data meaningful. Part 1. A guide to
writing stories about numbers.
Geneva, Switzerland

15.1

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2009). Making
data meaningful. Part 2. A guide to
presenting statistics. Geneva,
Switzerland
United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2011). Making
data meaningful. Part 3. A guide to
communicating with the media.
Geneva, Switzerland
15.4

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (2009).
Principles and Guidelines on
Confidentiality Aspects of Data
Integration Undertaken for Statistical
or Related Research Purposes.
Conference of European
Statisticians. Geneva, Switzerland.
8.5

United Nations Economic Commission

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

44

Versioni 1.1

Afati Kohor dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
Për Evropë - UNECE. (2010).
Handbook on Population and
Housing Census Editing - Rev. 1.
New York, USA. United Nations

10

11

12

13

14

15

9.4

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE (2011): Using
Administrative and Secondary
Sources for Official Statistics: A
Handbook of Principles and
Practices. New York and Geneva

15.1
15.5

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE (webfaqja): The
common metadata framework. New
York and Geneva
United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (webfaqja).
The Generic statistical business
process model. Version 4.0,
approved by the METIS Steering
Group in April 2009

4.1

10.4

8.5

United Nations Economic Commission
for Europe - UNECE. (webfaqja).
Statistical data editing. Vol. 3: impact
on data quality.

15.5

United Nations Economic Commission
for Europe – UNECE. (webfaqja).
Statistical metadata- METIS
Divizioni Statistikor i Kombeve të Bashkuara (UNSD)
7.1

United Nations Statistical Division UNSD. (webfaqja). Methods and
classifications
Britani e Madhe

8.6

Office for National Statistics-ONS.
(2004) National statistics code of
practice. Protocol of revisions.
Newport, United Kingdom.
Office for national statistics of United
Kingdom –ONS. (webfaqja).
Guidelines for measuring statistical

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

4.1

13.5

12.1

45

Versioni 1.1

Afatet Kohore dhe Saktësia

Koherenca dhe Krahasueshmëria

Qasja dhe Qartësia

9

Saktësia dhe Besueshmëria

8

Relevanca

Procedurat e Përshtatshme Stat.

7

Kost efektiviteti

Metodologjia e duhur

4

Ngarkesa jo e tepruar e të
anketurave

Përkushtimi ndaj Cilësisë
Referencat
cilësia

10

11

12

13

14

15

Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Whitehouse administration. Office of
management and budget. (2006).
Standards and guidelines for
statistical surveys. Washington, USA.

4.2

World Wide Web Konzorciumi-W3C
15.2

World Wide Web Consortium-W3C.
( webfaqja). Web content accessibility
guidelines (WCAG) 2.0. W3C
Recommendation; December 2008

Korniza të tjera të sigurimit të cilësisë
•
•
•

•
•

Korniza e vlerësimit të cilësisë të dhënave (DQAF). Fondi Monetar Ndërkombëtar –FMN:
Korniza e përgjithshme kombëtare e sigurimit të cilësisë (NQAF). Divizioni Statistikor i
Kombeve të Bashkuara – UNSD.
Propozimi për strukturë të kodit regjional të praktikave të mira statistikore në Amerikën
Latine dhe në Karaibe. Fuqizimi Insitucional I grupit punues (Eurostati, DANE, Kombet e
Bashkuara dhe CEPAL)
Korniza e Sigurimit të Cilësisë të Statistikave të Kanadës. Statistikat e Kanadës.
Udhëzuesi i Cilësisë 2014 – Korniza e Sigurimit të Cilësisë të Statistikave të Holandës.
Statistikat e Holandës.

SSE Korniza e Sigurimit të Cilësisë

46

Versioni 1.1

