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Съобщение за пресата 
Люксембург, 4 май 2021 г. 

Одиторите проверяват 
качеството на статистическите 
данни на ЕС 
Европейската сметна палата (ЕСП) понастоящем оценява качеството на 
статистическите данни на ЕС, които се отнасят до различни обществени 
и икономически области. В рамките на одита ще бъде разгледана по-конкретно 
ролята на Европейската комисия за предоставяне на висококачествени 
статистически данни на ЕС и неговите държави членки. 

Официалните статистически данни имат важна и нарастваща роля за икономическото 
и социалното развитие. Те подпомагат публичните политики, подкрепят бизнес решенията 
и позволяват на гражданите да сравняват и оценяват постигнатия напредък. Ето защо от 
решаващо значение е да се следи за това статистическите данни на ЕС да отговарят на 
изискването за добро и дори отлично качество. Именно това ЕСП ще оцени в рамките на 
наскоро стартирания одит. 

Настоящият одит започва в условия на големи промени. Пандемията от COVID-19 принуди 
статистическите органи да извършат бързи промени в своите процедури и показа още по-
голяма необходимост от навременни, съпоставими и надеждни европейски статистически 
данни. 

„Цифри и факти: необходимостта от количествени данни никога не е била по-
очевидна. Навременността, качеството, съдържанието и полезността на данните са 
много важни в едно цифрово общество,“ заяви г-жа Илдико Гал-Пелц, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за одита. „Безспорно е, че статистическите 
данни са от значение. Но как можем да разчитаме в по-голяма степен на европейската 
статистика? Това е въпросът, на който нашият одит ще търси решение.“ 

Държавите членки, чрез своите национални статистически институти, събират данните, на 
които се основава европейската статистика. Европейската комисия обаче, чрез Евростат, 
отговаря за съставянето и изготвянето на обобщени статистически данни на равнище ЕС. 
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Ето защо са въведени общи стандарти, за да могат понятията, определенията и методите 
да бъдат хармонизирани и съпоставими. Европейската статистическа система (ЕСС) 
представлява това партньорство. Работата на ЕСС е координирана и с други генерални 
дирекции и агенции на Комисията, с Европейската централна банка и с международни 
организации, сред които Организацията на обединените нации, ОИСР или МВФ. 

Одитът ще обхване периода от 2013 г. до 2021 г. Наред с другото одиторите ще разгледат 
стратегията и програмата на Европейската комисия в областта на статистиката, нейните 
оценки на качеството на европейските статистически данни и придържането ѝ към 
Кодекса на практиката. Одиторите избраха три основни тематични области за събиране на 
статистически данни: пазара на труда, европейските предприятия и здравеопазването. 

Обща информация  

Публикуваният днес документ за представяне на одит съдържа информация за текуща 
одитна задача във връзка с ролята на Европейската комисия за осигуряване на 
висококачествени статистически данни. Очаква се одитът да приключи в средата на 2022 г. 
Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, 
извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, 
оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на документа е публикуван на 
английски език на уебстраницата на ЕСП www.eca.europa.eu. 

Междувременно ЕСП започва и одит на използването на големи информационни масиви 
и анализ на данни за общата селскостопанска политика. 

За контакт с пресслужбата 

Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел.: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел.: (+352) 691 553 547 
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