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Revidenti pievēršas Eiropas
Savienības statistikas kvalitātei
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) pašlaik novērtē, cik kvalitatīva ir ES statistika, kas aptver
dažādus sabiedrības un ekonomikas aspektus. Konkrētāk, revidenti pārbaudīs Eiropas
Komisijas nozīmi kvalitatīvas statistikas nodrošināšanā ES un tās dalībvalstīm.
Oficiālajai statistikai ir būtiska nozīme ekonomikas un sociālajā attīstībā. Tā virza publisko
politiku, atbalsta uzņēmējdarbības lēmumus un ļauj pilsoņiem salīdzināt un novērtēt
panākumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi pārliecināties, ka ES statistika atbilst kvalitātes prasībām un pat
izcilībai. Tieši to ERP cenšas izvērtēt nesen uzsāktajā revīzijā.
Šī revīzija tika uzsākta, būtiski mainoties apstākļiem. Covid-19 pandēmija ir pieprasījusi
statistikas iestādēm veikt straujas izmaiņas savās procedūrās, kā arī tā vēl ir uzsvērusi, ka
vajadzīga savlaicīga, salīdzināma un uzticama Eiropas statistika.
“Fakti un skaitļi: vajadzība pēc kvantitatīviem pierādījumiem vēl nekad nav bijusi tik
acīmredzama. Digitālajā sabiedrībā datu ātrums, kvalitāte, saturs un noderība ir svarīgi aspekti,”
teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Nav šaubu, ka
statistikas nozīme ir vērā ņemama. Bet kā mēs varētu vairāk ņemt vērā un paļauties uz Eiropas
statistiku? Mūsu revīzijā aplūkosim šo jautājumu.”
Dalībvalstis ar attiecīgo valstu statistikas biroju starpniecību savāc datus, uz kuriem tiek balstīta
Eiropas statistika. Taču Eiropas Komisija ar Eurostat starpniecību ir atbildīga par ES mēroga
kopīgas statistikas apkopošanu un izstrādāšanu. Ir ieviesti kopēji standarti, lai pārliecinātos, ka
jēdzieni, definīcijas un metodes ir saskaņotas un salīdzināmas. Eiropas Statistikas sistēma (ESS) ir
šīs partnerības praktiskais risinājums. ESS darbs tiek arī koordinēts ar citiem Komisijas
ģenerāldirektorātiem un aģentūrām, Eiropas Centrālo banku un starptautiskajām organizācijām,
piemēram, ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, ESAO, SVF un citām.
Revīzija aptvers 2013. līdz 2021. gada periodu. Cita starpā revidenti pārbaudīs, kā Komisija ir
izstrādājusi statistikas stratēģiju un programmu, kā tā ir novērtējusi Eiropas statistikas kvalitāti
un kā tā ievēro prakses kodeksu. Revidenti ir izvēlējušies trīs galvenās tematiskās statistikas
jomas: darba tirgus, Eiropas uzņēmējdarbība un veselība.

Šajā preses relīzē aprakstīti galvenie punkti, kas iekļauti Eiropas Revīzijas palātas ieskatā gaidāmajā revīzijā. Ieskata pilns teksts angļu
valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
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Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, pie kura
revidenti pašlaik strādā, attiecībā uz Eiropas Komisijas nozīmi kvalitatīvas statistikas
nodrošināšanā. Revīziju plānots pabeigt 2022. gada vidū. Revīzijas ieskatu pamatā ir
sagatavošanās darbs, kas paveikts līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas
apsvērumiem, secinājumiem vai ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir
pieejams ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
Tikmēr ERP ir arī uzsākusi revīziju par lielo datu un datu analītikas izmantošanu kopējā
lauksaimniecības politikā.
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