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Audítori skúmajú kvalitu štatistík
EÚ
Európsky dvor audítorov (EDA) sa v súčasnej dobe zaoberá kvalitou štatistík EÚ, ktoré sa
týkajú širokej škály aspektov spoločnosti a hospodárstva. Audit sa bude konkrétne
zameriavať na úlohu Európskej komisie, pokiaľ ide o poskytovanie vysoko kvalitných
štatistických údajov Európskej únii a jej členským štátom.
Oficiálne štatistiky majú v hospodárskom a sociálnom rozvoji zásadnú a čoraz väčšiu úlohu. Riadia
sa nimi verejné politiky, vychádzajú z nich podnikateľské rozhodnutia a umožňujú občanom
porovnávať a hodnotiť dosiahnutý pokrok. Je preto nutné uistiť sa, že štatistiky EÚ spĺňajú
požiadavku kvality aj excelencie. Práve tieto kritériá bude EDA hodnotiť v rámci svojho auditu,
ktorý nedávno začal.
Tento audit začína v období veľkých zmien. Pandémia ochorenia COVID-19 prinútila štatistické
úrady vykonávať rýchle zmeny svojich postupov a zároveň zvýraznila potrebu vypracovávať
včasné, porovnateľné a spoľahlivé európske štatistiky.
„Fakty a čísla: potreba kvantitatívnych dôkazov nebola nikdy taká zrejmá. Rýchlosť, kvalita, obsah
a užitočnosť údajov sú v digitálnej spoločnosti nevyhnutné“, uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka
Európskeho dvora audítorov zodpovedná za audit. „O význame štatistiky niet žiadnych
pochybností. No ako dosiahnuť to, aby sme sa na európske štatistiky mohli spoliehať vo väčšej
miere? To je otázka, ktorú sa náš audit pokúsi zodpovedať.“
Členské štáty zhromažďujú prostredníctvom svojich štatistických úradov údaje, z ktorých
vychádzajú európske štatistiky. Za zostavenie a vypracovanie súhrnných štatistík na úrovni EÚ
však zodpovedá Európska komisia prostredníctvom Eurostatu. Boli preto zavedené spoločné
štandardy s cieľom zabezpečiť harmonizáciu a porovnateľnosť koncepcií, definícií a metód.
Výsledkom tohto partnerstva je Európsky štatistický systém (ESS). Činnosť ESS sa koordinuje
aj s ďalšími generálnymi riaditeľstvami a agentúrami Komisie, s Európskou centrálnou bankou
a s medzinárodnými organizáciami, ako sú napríklad Organizácia spojených národov, OECD
a MMF.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie správy je uverejnené
na webovom sídle eca.europa.eu v angličtine.
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Audit sa bude vzťahovať na obdobie od roku 2013 do roku 2021. Okrem iného budú audítori
skúmať, akú má Komisia stratégiu a program pre oblasť štatistiky, ako posudzuje kvalitu
európskych štatistík a ako dodržiava kódex postupov. Audítori vybrali tri hlavné tematické oblasti
štatistiky: trh práce, európske podniky a zdravie.
Základné informácie
Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o prebiehajúcej
audítorskejúlohe týkajúcej sa úlohy Európskej komisie pri poskytovaní vysoko kvalitných štatistík.
Podľa plánu má byť audit dokončený v polovici roku 2022. Podkladové dokumenty k auditom sú
založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať
za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu
k auditu je dostupné v angličtine na webovom sídle EDA (eca.europa.eu).
EDA zároveň začína aj audit týkajúci sa využívania veľkých dát a dátové analýzy pre spoločnú
poľnohospodársku politiku.
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