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Parathënie
Vizioni i sistemit statistikor evropian1
“Sistemi Statistikor Evropian do të jetë lideri botëror në shërbimet e informacionit
statistikor dhe ofruesi më i rëndësishëm i informacioneve për Bashkimin Evropian
dhe vendet anëtare të tij. Duke u bazuar në parimet dhe metodat shkencore, Sistemi
Statistikor Evropian do të ofrojë dhe përmirësojë vazhdimisht një program të statistikave të
harmonizuara Evropiane, që përbën bazën për proceset dhe demokratike dhe zhvillimin në
shoqëri.”

Misioni i Sistemit Statistikor Evropian
“Ne i ofrojmë Bashkimit Evropian, botës dhe publikut informacione të cilësisë së lartë, të
pavarura, mbi ekonominë, në nivel rajonal, kombëtar dhe Evropian, dhe këto informacione
do të jenë në dispozicion të secilit për qëllime vendimmarrëse, hulumtime dhe debate.”
Për të realizuar këtë mision dhe vizion, anëtarët e Sistemit Statistikor Evropian synojnë
për një bashkëpunim dhe ndërveprim të vazhdueshëm me përdoruesit sipas Parimeve të Kodit të
Praktikës të Statistikave Evropiane dhe parimet e menaxhimit të cilësisë, duke përfshirë përkushtimin
ndaj lidershipit, partneritetit, kënaqshmërisë së stafit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, përveç integrimit
dhe harmonizimit.

Kodi i Praktikës i Statistikave Evropiane
Kodi i Praktikës i Statistikave Evropiane bazohet në 15 parime, që mbulojnë ambientin institucional, proceset e
prodhimit statistikor dhe produktin statistikor. Ekzistojnë disa indikatorë të praktikave të mira për secilin parim, që
shërbejnë si referencë për rishkimin dhe implementimin e Kodit. Kriteret e cilësisë për Statistikat Evropiane janë
definuar në Ligjin e Stattistikave Evropiane2.
Autoritetet statistikore3, që përbëhen nga Komisioni (Eurostati), Institutet Statistikore Kombëtare dhe
autoritetet e tjera kombëtare përgjegjëse për zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e Statistikave
Evropiane4, bashkë me qeveritë, ministritë dhe Këshillin Evropian, janë të përkushtuar për zbatimin e
Kodit.
Parimet e Kodit të Praktikës bashkë me parimet e menaxhimit të cilësisë përbëjnë një kornizë të
përbashkët të cilësisës në Sistemin Statistikor Evropian.

1.
2.
3.
4.

Regulation (EC) 223/2009, Article 4
Regulation (EC) 223/2009, Article 12
Regulation (EC) 223/2009, Articles 4 and 5
Regulation (EC) 223/2009, Article 1. In the Code of Practice, «other national authorities responsible for the development,

production and dissemination of European Statistics» are referred to as «other statistical authorities».

Ambienti institucional
Faktorët institucionalë dhe organizativë kanë një ndikim të konsiderueshëm në efektivitetin dhe
kredibilitetin e autoritetit statistikor, që zhvillon, prodhon dhe diseminon Statistika Evropiane.
Përkushtimi, konfidencialiteti statistikor, paanshmëria dhe objektiviteti.

PAVARËSIA PROFESIONALE

Pavarësia profesionale e autoriteteve statistikore nga departamentet ose organet e tjera rregullatore ose administrative, si dhe
nga operatorë të sektorit privat, siguron kredibilitetin e Statistikave Evropiane.
Indikatorët
1.1: Pavarësia e Instituteve Statistikore Kombëtare dhe Eurostatit nga ndikimi politilk ose ndikime të tjera të
jashtme në zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e statistikave është e specifikuar në ligj dhe e siguruar për
autoritetet statistikore.
1.2: Udhëheqësit e Instituteve Statistikore Kombëtare dhe të Eurostatit dhe, ku vlen, udhëheqësit e autoriteteve të tjera statistikore, kanë
autoritet të mjaftueshëm hierarkik për të siguruar qasje te autoritetet e politikave dhe
organet administrative publike. Ata janë të kalibrit më të lartë profesional.
1.3: Udhëheqësit e Instituteve Statistikore Kombëtare dhe të Eurostatit dhe, ku vlen, udhëheqësit e autoriteteve të tjera statistikore kanë
përgjegjësinë për të siguruar zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e statistikave në mënyrë të pavarur.
1.4: Udhëheqësit e Instituteve Statistikore Kombëtare dhe të Eurostatit dhe, ku vlen, udhëheqësit e autoriteteve të tjera statistikore
kanë përgjegjësinë për të vendosur për metodat statistikore, standardet dhe procedurat,
dhe përmbajtjen dhe afatet e publikimeve statistikore.
1.5: Plani statistikor i punës publikohet dhe bëhen raporte periodike mbi progresin e arritur në realizimin e tij.
1.6: Publikimet statistikore ndahen qartas nga deklaratat politike/të politikave.
1.7: Instituti Statistikor Kombëtar dhe Eurostati dhe, aty ku vlen, autoritetet e tjera statistikore, komentojnë publikisht, mbi çështjet
statistikore, përfshirë kritikat dhe keqpërdorimet e statistikave, nëse konsiderohet e përshtatshme.
1.8: Emërimi I udhëheqësve të Instituteve Statistikore Kombëtare dhe Eurostatit dhe autoriteteve të tjera statistikore bëhet vetëm mbi
bazën e kompetencës profesionale. Arsyet mbi bazën e të cilave ky post mund të përfundojë janë të specifikuara në kornizën ligjore. Këto
nuk mund të jenë arsye, që komprometojnë pavarësinë profesionale ose shkencore.

Autoritetet Statistikore kanë mandat të qartë ligjor për mbledhjen e informacioneve për qëllime statistikore Evropiane.
Administratat, ndërmarrjet, ekonomitë familjare dje publiku mund të obligohen me ligj të lejojnë qasjen ose të ofrojnë të
dhna për qëllime të statistikave Evropiane, me kërkesën e autoriteteve statistikore.
Indikatorët
2.1: Mandati i autoriteteve statistikore për mbledhjen e të dhënave për zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e Statistikave Evropiane
është I specifikuar në ligj.
2.2: Autoriteteve statistikore u lejtohet me ligj përdorimi I të dhënave administrazive për qëllime statistikore
. 2.3: Mbi bazën ligjore, autoritetet statistikore mund të kërkojnë përgjigjen në anketat statistikore.

Resurset, që janë në dispozicion për autoritetet statistikore, janë të mjaftueshme për përmbushjen e kërkesave të Statistikave
Evropiane. Indikatorët
3.1: Stafi, resurset financiare dhe kompjuterike, në sasi dhe cilësi, janë të mjaftueshme për
përmbushjen e nevojave statistikore aktuale.
3.2. Përmasat, detajet dhe kostoja e statistikave janë në përputhje me nevojat.
3.3: Ekzistojnë procedurat për vlerësimin dhe justifikimin e kërkesave për statistika të reja përkundër kostos së tyre.
3.4: Ekzistojnë procedura për vlerësimin e nevojave të vazhdueshme për statistika, për të parë nëse diçka mund të ndërpritet
ose reduktohet për të kursyer resurse.

Autoritetet statistikore janë të përkushtuara për cilësi. Ato, në mënyrë sistematike, identifikojnë përparësitë dhe
mangësitë me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së proceseve dhe produkteve.
Indikatorët
4.1: Politika e cilësisë është e definuar dhe publike. Ekziston një strukture organizative dhe mjetet\instrumentet për
trajtimin e menaxhimit të cilësisës.
4.2: Ekzistojnë procedura për planifikimin dhe monitorimin e procesit të prodhimit statistikor.
4.3: Cilësia e produkteve monitorohet rregullisht vlerësohet në aspektin e përfitimeve dhe lëshimeve, dhe raportohet sipas
kritereve për cilësi për Statistikat Evropiane.
4.4: Ekziston një rishkim i rregullt dhe i thellë i produkteve kryesore statistikore, duke angazhuar edhe ekspertë të jashtëm, nëse e
nevojshme.

Privatësia e të dhënave të ofruesve (ekonomive familjare, ndërmarrjeve, administratave dhe të anketuarve të
tjerë), konfidencialiteti i informatave që ata ofrojnë dhe përdorimi i tyre vetëm për qëllime
statistikore garantohen plotësisht.
Indikatorët
5.1: Konfidencialiteti në statistikë garantohet me ligj.
5.2: Stafi nënshkruan dokumentin mbi respektimin e konfidencialitetit .
5.3: Jepen dënime për shkelje me paramendim të konfidencialitetit në statistikë.
5.4: Stafit pajisjet me udhëzime dhe instruksione për ruajtjen e konfidencialitetit në proceset e prodhimit dhe diseminimit. Kjo
politikë për ruajtjen e konfidencialitetit bëhet publike.
5.5: Ekzistojnë kushte fizike, teknologjike dhe organizative për mbrojtjen e sigurisë dhe integritetit të databazave statistikore.
5.6: Ka protokole strikte për përdoruesit e jashtëm, për qasje në të dhënat mikro për qëllime hulumtimi.

Autoritetet statistikore zhvillojnë, prodhojne dhe diseminojnë Statistika Evropiane duke respektuar pavarësine
shkencore dhe në mënyrë objektive, profesionale dhe transparente, ku të gjithë përdoruesit trajtohen njësoj.
Indikatorët
6.1: Statistikat përpilohen në mënyrë objektive duke pasur për bazë faktet statistikore.
6.2: Përzgjedhja e burimeve, metodave statistikore dhe vendimeve për diseminimin e statistikave bazohen në faktet statistikore.
6.3: Gabimet e zbuluara në statistikat e publikuara korrigjohen sa më herët që është e mundur dhe bëhen publike.
6.4: Informacionet mbi metodat dhe procedurat e përdorura bëhen publike.
6.5: Datat dhe afatet e publikimeve statistikore paralajmërohen.
6.6: Paralajmërohet për ndonjë rishikim të gjerë ose ndryshim të metodologjisë.
6.7: Të gjithë përdoruesit kanë qasje të barabartë në publikimet statistikore në të njejtën kohë. Qasjet e privilegjuara, të
parakohshme për ndonjë përdorues të jashtëm, janë të kufizuara, të kontrolluara dhe publike. Në rast se ndodh qasja e
parakohshme e paplanifikuar, duhet të rishikohet koha e publikimit dhe të bëhet për të gjithë njësoj në mënyrë që të sigurohet
paanshmëria.
6.8: Publikimet dhe deklaratat statistikore të bëra në konferencat për shtyp duhet të jenë objektive dhe të paanshme.

Proceset statistikore
Standardet Evropiane dhe standardet e tjera ndërkombëtare, udhëzuesit dhe praktikat e mira zbatohen plotësisht nga autoritetet
statistikore në organizimin, mbledhjen, procesimin dhe diseminimin e Statistikave Evropiane. Kredibiliteti i statistikave rritet me
reputacionin e një menaxhimi të mirë dhe efikas. Aspektet relevante përfshijnë metodologjinë e duhur, procedurat e duhura
statistikore, ngarkesën jo të tepruar mbi të anketuarit dhe kost-efektivitetin.

Metodologjia e duhur fuqizon cilësinë e statistikave. Kjo kërkon mjetet, procedurat dhe eskpertizën adekuate.
Indikatorët
7.1: Korniza e përgjithshme metodologjike e përdorur për Statistikat Evropiane i përmbahet standardeve, udhëzuesve dhe praktikave
të mira Evropiane dhe ndërkombëtare.
7.2: Ekzistojnë procedura, që sigurojnë se konceptet, definicioonet dhe klasifikimet standarde përdoren në tërë autoritetin
statistikor.
7.3: Regjistri i bizneseve dhe korniza për anketat e popullsisë vlerësohen rregullisht dhe përshtaten, nëse e nevojshme,
për të siguruar cilësi të lartë.
7.4: Ka përputhje në detaje midis sistemeve kombëtare të klasifikimeve dhe sistemeve korresponduese Evropiane.
7.5: Rekrutohen të diplomuarit në disiplina akademike relevante.
7.6: Autoritetet statistikore implementojnë politikën e zhvillimit të vazhdueshëm profesional të stafit të tyre.
7.7: Organizohen bashkëpunime me komunitetin shkencor për të siguruar përmirësimin e metodologjisë, efektivtetit të metodave të përdorura dhe
promovimin e instrumenteve më të mira, kur është e mundur.

Procedurat e duhura statistikore, nga mbledhja e të dhënave deri te validimi i tyre, fuqizojnë cilësinë e statistikave.

Indikatorët
8.1: Në rastet kur Statistikat Evropiane bazohen në të dhëna administrative, definicionet dhe konceptet e përdorura për qëllime
administrative janë të ngjashme me ato që kërkohen për qëllime statistikore.
8.2: Në rastin e anketave statistikore, pyetësorët testohen sistematikisht para mbledhjes së të dhënave.
8.3: Dizajnet e anketave, përzgjedhjet e mostrave dhe metodat e vlerësimeve janë të bazuara dhe rishikohen rregullisht, sipas
nevojës.
8.4: Mbledhja, futja dhe kodimi i të dhënave monitorohen rregullisht dhe rishikohen, sipas nevojës.
8.5: Metodat e editimit dhe imputimit rishikohen dhe përditëdohen rregullisht, sipas nevojës.
8.6: Rishikimet bazohen në procedura standarde, mirë të përcaktuara dhe transparente.
8.7: Autoritetet statistikore janë të përfshirë në dizajnimin e të dhënave administrative në mënyrë që ato të jenë sa më të
përshtatshme për qëllime statistikore.
8.8: Ekzistojnë marrëveshje me përgjegjësit e të dhënave administrative mbi përdorimin e këtyre të dhënave për qëllime
statistikore.
8.9: Autoritetet statistikore bashkëpunojnë me përgjegjësit për të dhënat administrative në sigurimin e cilësisë së të dhënave.

Ngarkesa për raportim të të dhënave është në përputhje me nevojat e përdoruesve dhe jo e tepruar për të anketuarit/intervistuarit. e
Autoritetet statistikore monitorojnë ngarkesën për raportim të dhënash nga të anketuarit dhe caktojnë objektiva
për reduktimin e kësaj ngarkese me kalimin e kohës.

Indikatorët
9.1: Përmasat dhe detajet e kërkesave të Statistikave Evropiane kufizohen në atë që është absolutisht e nevojshme.
9.2: Ngarkesa për raportim të dhënash shpërndahet sa më shumë që është e mundur në popullacionin e anketës.
9.3: Informacionet e kërkuara nga bizneset janë, sa më shumë që është e mundur, të gatshme në pasqyrat e tyre dhe përdoren mjete elektronike për
marrjen e këtyre informacioneve.
9.4: Burimet administrative përdoren aty ku është e mundur për të evituar kërkesat e tepërta.
9.5: Bëhet ndarja e të dhënave midis autoriteteve statistikore për të evituar dyfishimet e anketave.
9.6: Autoritetet statistikore promovojmë masat, që mundësojnë lidhjen e burimeve të të dhënave me qëllim të reduktimit të
ngarkesës të të anketuarve për raportim të të dhënave.

Resurset shfrytëzohen në mënyrë
efektive. Indikatorët
10.1: Masa të pavarura, të brendshme dhe të jashtme, monitorojnë përdorimin e resurseve nga ana e autoritetit
statistikor.
10.2: Teknologjia informative dhe e komunikimit optimizohet për mbledhjen, procesimin dhe diseminimin e të dhënave.
10.3: Bëhen përpjekje proaktive për përmirësimin e potencialit të të dhënave administrative dhe kufizimin e përdorimit të
resurseve për anketa direkte.

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

Produkti (outputi) statistikor
Statistikat aktuale plotësojnë nevoja e përdoruesve. Statistikat janë në përputhje me standardet Evropiane të
cilësisë dhe i shërbejnë nevojave të institucioneve Evropiane, qeverive, instituteve hulumtuese dhe publikut të gjerë.
Informatat e rëndësishme lidhur me relevancën e statistikave, saktësinë, besueshmërinë, afatet kohore, koherencën
dhe krahasueshmërinë midis rajoneve dhe vendeve janë në dispozicion për përdoruesit.

Statistikat Evropiane plotësojnë nevojat e
përdoruesve. Indikatorët
11.1: Ekzistojnë procese për konsultimin me përdoruesit, monitorimin e relevancës dhe shfrytëzueshmërisë së statistikave
ekzistuese në plotësimin e nevojave të tyre, si dhe marrjen në konsideratë të nevojave dhe prioriteteve të reja të tyre.
11.2: Nevojat prioritare plotësohen dhe kjo reflektohet në programin e punës.
11.3: Kënaqshmëria e përdoruesve monitorohet rregullisht dhe përcillet sistematikisht.

Statistikat Evropiane në m[nyrë të saktë dhe të besueshme reflektojnë
realitetin. Indikatorët
12.1: Të dhënat burimore, rezultatet preliminare dhe produktet statistikore vlerësohen dhe validohen rregullisht.
12.2: Gabimet e mostrimit dhe ato, që nuk lidhen me mostrën, maten dhe dokumentohen sistematikisht sipas standardeve
Evropiane.
12.3: Rishikimet analizohen rregulllisht me qëllim të përmirësimit të proceseve statistikore.

Statistikat Evropiane publikohen me kohë dhe përpikëri.
Indikatorët
13.1: Afatet kohre janë në përputhje me standardet Evropiane dhe ndërkombëtare për
publikimet.
13.2: Ekziston një kohë/orë standarde Brenda ditës kur bëhet publikimi i statistikave
dhe kjo është publike.
13.3: Periodiciteti i statistikave merr parasysh kërkesat, sa më shumë që është e mundur.

13.4: Devijimi nga afati i diseminimit publikohet paraprakisht, shpjegohet dhe caktohet
një date e re e publikimit.
13.5: Rezultatet preliminare me saktësi të pranueshme mund të publikohen, kur konsiderohet e dobishme.

Statistikat Evropiane kanë konsistencë të brendshme, nëpër periudha kohore dhe janë të krahasueshme midis rajoneve dhe vendeve është e
mundur të kombinohen dhe të përdoren të dhëna , që kanë lidhje mees vete, nga burime të ndryshme.
Indikatorët
14.1: Statistikat kanë coherence të brendshme dhe janë konsistente ( p.sh. identitetet aritmetike dhe kontabël).
14.2: Statistikat janë të krahasueshme përgjatë një periudhe të arsyeshme kohore.
14.3: Statistikat përpilohen mbi bazën e standardeve të përbashkëta në lidhje me fushë-shtrirjen, definicionet, njësitë
dhe klasifikimet në anketa dhe burime të ndryshme.
14.4: Statistikat nga burime të ndryshme dhe me periodicitet të ndryshëm krahasohen dhe përputhen.
14.5: Krahasimi i të dhënave Brenda vendit sigurohet në kuadër të Sistemit Statistikor Evropian përmes shkëmbimeve periodike midis
SSE dhe sistemeve të tjera statistikore. Bëhen analiza të metodologjisë në bashkëpunim të ngushtë midis vendeve anëtare dhe Eurostatit.

Statistikat Evropiane paraqiten në një formë të qartë dhe të kuptueshme, publikohen në një format të përshtatshëm, janë të dispozicion, të
paanshme dhe të shoqëruara me metadatat dhe udhëzuesit përkatës.
Indikatorët
15.1: Statistikat dhe metadatat korresponduese paraqiten dhe arkivohen në format të tillë që lehtëson interpretimin e
lehtë të tyre dhe krahasimet e nevojshme.
15.2: Shërbimi i diseminimit përdor teknologjinë informative dhe të komunikimit dhe, nëse e nevjshme, kopjet e shtypura
në letër.
15.3: Analiza specifike sipas kërkesës ofrohen kur është e mundur dhe informohet publiku për këtë.
15.4: Qasja në të dhënat mikro lejohet për qëllime hulumtimi , në bazë të rregullave ose protokoleve specifike.
15.5: Metadatat dokumentohen sipas sistemeve të standardizuara për metadatat.
15.6: Përdoruesit informohen lidhur me metodologjinë e proceseve statistikore, përfshirë përdorimin e të dhënave
administrative.
15.7: Përdoruesit informohen lidhur me cilësinë e produkteve statistikore sipas kritereve të cilësisë për Statistikat
Evropiane.

Për më shumë informata rreth Kodit të Praktikës të Statistikave Evropiane
http://ec.europa.eu/eurostat/quality – E-Mail: ESTAT-QUALITY@ec.europa.eu
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