
Zavedajo~ se,

ob sklicevanju na

ter glede na

• da so uradne statisti~ne informacije pomembna osnova za razvoj gospodarstva in okolja, demografskega in dru`be-
nega razvoja, vzajemnega znanja in trgovine med dr`avami in narodi v regiji,

• da je potrebno zaupanje javnosti v uradne statisti~ne informacije v veliki meri odvisno od spo{tovanja osnovnih
vrednot in na~el, ki so osnova vsake demokrati~ne dru`be, ki `eli razumeti samo sebe in spo{tovati pravice svojih
~lanov,

• da je kakovost uradnih statistik in s tem kakovost informacij, ki so na voljo vladi, gospodarstvu in javnosti, v veliki
meri odvisna od sodelovanja dr`avljanov, podjetij in drugih poro~evalskih enot pri zagotavljanju ustreznih
podatkov, potrebnih za statisti~ne izkaze,

• prizadevanja vladnih in nevladnih organizacij, dejavnih na podro~ju statistike, za uveljavitev standardov in koncep-
tov, ki omogo~ajo primerjave med dr`avami, in

• deklaracijo Mednarodnega statisti~nega in{tituta o poklicni etiki,

• konsenz, ki ga je dosegla Konferenca evropskih statistikov, o tem, da je potrebno dolo~iti merila za urejanje dejavnosti
uradnih statisti~nih uradov v regiji in dr`avah ~lanicah,

• splo{ne predpise in standarde, ki so bili v ta namen sprejeti z Evropsko konvencijo o ~lovekovih pravicah, s Konven-
cijo Sveta Evrope z dne 28. januarja 1991 za varstvo posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podaktov, z
Zaklju~no listino Helsin{ke konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, z Zaklju~no deklaracijo Bonske konfe-
rence o gospodarskem sodelovanju v Evropi in s Pari{ko listino za novo Evropo,

1. Uradna statistika je nujno potreben element informacijskega sistema demokrati~ne dru`be, ki zagotavlja vladi,
gospodarstvu in javnosti podatke o gospodarski, demografski, dru`beni in okoljski situaciji. V ta namen morajo
uradne statisti~ne ustanove zbirati in dajati na razpolago uradno statistiko, ki je prakti~no koristna, na nepristranski
osnovi za zadovoljitev pravice dr`avljanov do javnih informacij.

2. Da bi ohranili zaupanje v uradno statistiko, se morajo statisti~ni uradi odlo~ati na podlagi natan~nega poklicnega
premisleka, ki upo{teva znanstvena na~ela in poklicno etiko o metodah in postopkih zbiranja, obdelave, hranjenja in
prikazovanja statisti~nih podatkov.

3. Da bi omogo~ili pravilno tolma~enje podatkov, morajo statisti~ni uradi predstaviti informacije v skladu z znanstve-
nimi standardi o statisti~nih virih, metodah in postopkih.

4. Statisti~ni uradi imajo pravico komentirati napa~no tolma~enje in napa~no uporabo statisti~nih podatkov.

5. Podatke za statisti~ne namene je mo~ pridobivati iz vseh vrst virov, bodisi iz statisti~nih anket ali administrativnih
evidenc. Statisti~ni uradi naj sami izberejo vire glede na kakovost, pravo~asnost, stro{ke in obremenitev poro~e-
valskih enot.

6. Individualni podatki, ki jih zberejo statisti~ni uradi za statisti~ne izkaze in se nana{ajo ali na fizi~ne ali pravne osebe,
so strogo zaupne narave in jih je mogo~e uporabiti le za statisti~ne namene.

7. Zakoni, predpisi in ukrepi, v okviru katerih deluje statisti~ni sistem, morajo biti javni.

8. Usklajevanje med statisti~nimi uradi znotraj dr`av je bistvenega pomena za doseganje doslednosti in u~inkovitosti
statisti~nega sistema.

9. Uporaba mednarodnih konceptov, klasifikacij in metod s strani statisti~nih uradov vseh dr`av pospe{uje doslednost
in u~inkovitost statisti~nega sistema na vseh ravneh.

10. Bilateralno in multilateralno sodelovanje na podro~ju statistike prispeva k izbolj{anju uradnih statisti~nih sistemov v
vseh dr`avah.

Konferenca evropskih statistikov v presledkih, ki niso dalj{i od treh let, razpravlja o teh na~elih, preu~i na~ine, s katerimi bi
prispevala k njihovi uporabi, in poro~a Komisiji.

Osmi sestanek 15. aprila 1992

STATISTI^NI URAD
REPUBLIKE SLOVENIJE

sprejema Ekonomska komisija za Evropo naslednjo resolucijo:


