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Revizorji preučujejo kakovost
statističnih podatkov EU
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) trenutno preučuje kakovost statističnih podatkov
EU, ki zajemajo vrsto različnih vidikov družbe in gospodarstva. Z revizijo se bo zlasti
preučila vloga Evropske komisije pri zagotavljanju visokokakovostnih statističnih
podatkov za EU in njene države članice.
Uradni statistični podatki imajo pomembno in vse večjo vlogo pri gospodarskem in socialnem
razvoju. Usmerjajo javne politike, podpirajo poslovne odločitve ter omogočajo državljanom, da
primerjajo in vrednotijo dosežen napredek. Zato je bistveno zagotoviti, da statistični podatki EU
izpolnjujejo zahtevo glede kakovosti in celo odličnosti. In prav to skuša Sodišče oceniti z revizijo,
ki jo je pravkar začelo izvajati.
Ta revizija se je začela sredi pomembnih in spreminjajočih se okoliščin. Zaradi pandemije COVID19 so morali statistični uradi hitro spremeniti svoje postopke, poleg tega pa se je še izraziteje
pokazala potreba po pravočasnih, primerljivih in zanesljivih evropskih statističnih podatkih.
„Dejstva in podatki kažejo, da potreba po kvantitativnih dokazih ni bila še nikoli tako očitna. Zato
so hitrost, kakovost, vsebina in koristnost podatkov v digitalni družbi bistveni,“ je povedala
članica Evropskega računskega sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za revizijo. „Nobenega
dvoma ni, da so statistični podatki pomembni. Toda kako se lahko na evropske statistične podatke
še bolj opiramo? To je vprašanje, ki ga bomo obravnavali v okviru revizije.“
Države članice v okviru svojih nacionalnih statističnih uradov zbirajo podatke, na katerih temeljijo
evropski statistični podatki. Vendar je Evropska komisija prek Eurostata odgovorna za
združevanje in pripravo zbirnih statističnih podatkov na ravni EU. Zato so vzpostavljeni skupni
standardi, s katerimi se zagotavlja, da so koncepti, opredelitve in metode usklajeni in primerljivi.
To partnerstvo je evropski statistični sistem. Delo tega sistema se usklajuje tudi z drugimi
generalnimi direktorati in agencijami Komisije, Evropsko centralno banko in mednarodnimi
organizacijami, kot so Združeni narodi, OECD ali Mednarodni denarni sklad, če jih naštejemo le
nekaj.
Revizija bo zajemala obdobje od leta 2013 do leta 2021. Revizorji bodo med drugim pregledali
strategijo in program Komisije na področju statističnih podatkov, njene ocene kakovosti
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila napovednika revizije, ki ga je pripravilo Evropsko računsko sodišče. Celoten
napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu.
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evropskih statističnih podatkov in skladnost s kodeksom ravnanja. Revizorji so izbrali tri glavna
tematska statistična področja: trg dela, evropska podjetja in zdravje.
Informacije o ozadju
Danes objavljeni napovednik revizije vsebuje informacije o potekajoči revizijski nalogi o vlogi
Evropske komisije pri zagotavljanju visokokakovostnih statističnih podatkov. Revizija naj bi bila
dokončana sredi leta 2022. Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred
začetkom revizije, zato se ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila.
Celoten napovednik v angleščini je na voljo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu).
Evropsko računsko sodišče pripravlja tudi revizijo o uporabi velepodatkov in podatkovne analitike
za skupno kmetijsko politiko.
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