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Kontrolerzy badają jakość
unijnych danych statystycznych
Europejski Trybunał Obrachunkowy analizuje obecnie jakość unijnych danych
statystycznych dotyczących szerokiego zakresu zagadnień społecznych i gospodarczych.
Kontrola obejmuje w szczególności rolę, jaką pełni Komisja Europejska, jeżeli chodzi
o zapewnienie UE i państwom członkowskim dobrej jakości danych statystycznych.
Oficjalne dane statystyczne stanowią istotny element wspierający rozwój gospodarczy
i społeczny, a ich znaczenie wciąż rośnie. Na takich danych opiera się polityka publiczna, czerpią
z nich przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji biznesowych, a obywatelom pozwalają one na
dokonywanie porównań i ocenę osiągnięć. W związku z tym kluczowe jest zagwarantowanie, że
dane spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości, a nawet doskonałości. W ramach
niedawno zainicjowanej kontroli Trybunał zamierza ocenić właśnie tę kwestię.
Rozpoczęciu kontroli towarzyszą zmieniające się trudne okoliczności. Pandemia COVID-19
zmusiła urzędy statystyczne do wprowadzenia szybkich zmian proceduralnych oraz jeszcze
bardziej uwidoczniła potrzebę gromadzenia aktualnych, porównywalnych i wiarygodnych danych
statystycznych na poziomie europejskim.
– Potrzeba przedstawienia dowodów ilościowych – danych faktograficznych i liczbowych – stała
się teraz szczególnie dostrzegalna. W społeczeństwie cyfrowym szybka dostępność, jakość, treść
i użyteczność danych mają zasadnicze znaczenie – powiedziała Ildikó Gáll-Pelcz, członkini
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – Nie ma
wątpliwości co do tego, jak duże znaczenie mają dane statystyczne. Jak jednak zagwarantować
większą wiarygodność statystyk europejskich? Tym właśnie zagadnieniem ma zająć się Trybunał
w prowadzonej kontroli.
Państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych urzędów statystycznych gromadzą dane, na
których opierają się statystyki europejskie. Za zestawienie i opracowanie zagregowanych
statystyk na poziomie unijnym odpowiada natomiast Komisja Europejska, a konkretnie Eurostat.
W pracach dotyczących danych statystycznych obowiązują wspólne standardy, które mają
zagwarantować spójność i porównywalność koncepcji, definicji i stosowanych metod. Wyrazem
partnerstwa między urzędami krajowymi a organem europejskim jest Europejski System

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie eca.europa.eu w języku angielskim.
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Statystyczny (ESS). Prace ESS są ponadto skoordynowane z działalnością między innymi innych
dyrekcji generalnych Komisji, agencji UE, Europejskiego Banku Centralnego i organizacji
międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, OECD czy MFW.
Kontrola Trybunału obejmie okres od 2013 do 2021 r. W jej ramach kontrolerzy poddadzą
przeglądowi strategię i program Komisji w zakresie danych statystycznych oraz dokonane przez
nią analizy jakościowe dotyczące europejskich danych statystycznych, a także sprawdzą, czy
Komisja przestrzega kodeksu praktyk. Wyodrębnili oni trzy główne obszary tematyczne badań
statystycznych: rynek pracy, przedsiębiorstwa europejskie i zdrowie.
Informacje ogólne
Opublikowane dziś wprowadzenie do kontroli przedstawia informacje na temat będącego
obecnie w toku zadania kontrolnego, które dotyczy roli Komisji Europejskiej w zapewnianiu
dobrej jakości danych statystycznych. Odnośna kontrola ma zostać zakończona w połowie
2022 r. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych
przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń
pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia dostępny jest w języku angielskim na stronie
internetowej Trybunału (eca.europa.eu).
Jednocześnie Trybunał rozpoczyna kontrolę dotyczącą wykorzystania dużych zbiorów danych
i analizy danych w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej.
Kontakt dla prasy
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