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Auditoři zkoumají kvalitu statistik
EU
Evropský účetní dvůr (EÚD) se v současné době zabývá kvalitou statistik EU, které se
týkají široké škály aspektů společnosti a ekonomiky. Konkrétně se bude zaměřovat na
roli Evropské komise, pokud jde o poskytování vysoce kvalitních statistik EU a jejím
členským státům.
Oficiální statistika má v ekonomickém a společenském vývoji zásadní a rostoucí úlohu. Řídí se jí
veřejné politiky, vycházejí z ní podnikatelská rozhodnutí a občanům umožňuje porovnávat a
hodnotit učiněný pokrok. Je proto nutné ujistit se, že statistiky EU splňují požadavky na kvalitu a
také excelenci. Právě tato kritéria bude EÚD hodnotit při svém nedávno započatém auditu.
Audit byl zahájen v období velkých změn. Pandemie onemocnění covid-19 nutí statistické úřady
provádět rychlé změny svých postupů a zároveň zvýraznila potřebu vypracovávat včasné,
srovnatelné a spolehlivé evropské statistiky.
„Fakta a čísla: potřeba kvantitativních důkazů nebyla nikdy tak zřejmá. Rychlost, kvalita, obsah a
užitečnost údajů jsou nezbytným předpokladem digitální společnosti,“ uvedla členka Evropského
účetního dvora odpovědná za audit Ildikó Gáll-Pelczová. „O významu statistiky není žádných
pochyb. Ale jak dosáhnout toho, abychom se na evropské statistiky mohli více spoléhat? To je
otázka, na kterou se náš audit pokusí odpovědět.“
Údaje, z nichž vychází evropské statistiky, shromažďují členské státy prostřednictvím svých
statistických úřadů. Za sestavení a vypracování statistiky na úrovni EU však odpovídá Evropská
komise prostřednictvím Eurostatu. Byly proto zavedeny společné standardy s cílem zajistit
harmonizaci a srovnatelnost koncepcí, definic a metod. Výsledkem tohoto partnerství je
Evropský statistický systém (ESS). Činnost ESS se koordinuje i s dalšími generálními ředitelstvími
a agenturami Komise, s Evropskou centrální bankou a s mezinárodními organizacemi, jako jsou
například Spojené národy, OECD nebo MMF.
Audit se vztahuje na období od roku 2013 do roku 2021. Auditoři budou mimo jiné
přezkoumávat, jakou má Komise strategii a program pro oblast statistiky, jak posuzuje kvalitu
evropských statistik a nakolik dodržuje kodex statistiky. Auditoři se soustředí na tři hlavní
tematické oblasti statistiky: „Trh práce“, „Evropské podniky“ a „Zdraví“.
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění
zprávy je k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu v angličtině.
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Základní informace
Dnes zveřejněná zpráva o připravovaném auditu poskytuje informace o probíhajícím auditním
úkolu o roli Evropské komise při poskytování vysoce kvalitních statistik. Podle plánu by audit měl
být dokončen ve druhé polovině roku 2022. Zprávy o připravovaném auditu vycházejí z
přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní
připomínky, závěry nebo doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v
angličtině na internetové stránce EÚD eca.europa.eu.
EÚD zároveň také zahajuje audit týkající se využívání dat velkého objemu a datové analýzy pro
společnou zemědělskou politiku.
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