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Revisorerne undersøger kvaliteten
af EU's statistikker
Den Europæiske Revisionsret er ved at undersøge kvaliteten af EU's statistikker, som
omhandler talrige samfundsmæssige og økonomiske aspekter. Revisorerne vil specifikt
se på Europa-Kommissionens rolle med hensyn til at levere statistikker af høj kvalitet
til EU og medlemsstaterne.
Officielle statistikker har central og stadig større betydning for økonomisk og social udvikling. De
er retningsgivende for offentlige politikker, understøtter forretningsmæssige beslutninger og gør
det muligt for borgerne at foretage sammenligninger og vurdere fremskridt. Det er derfor
afgørende at sikre, at EU's statistikker er af høj kvalitet eller endog topkvalitet. Netop dette vil
Revisionsretten vurdere ved sin nyligt iværksatte revision.
Denne revision indledes under meget foranderlige omstændigheder. På grund af
covid-19-pandemien har statistikkontorerne været nødt til hurtigt at ændre deres procedurer, og
pandemien har yderligere fremhævet behovet for rettidige, sammenlignelige og pålidelige EUstatistikker.
"Fakta og tal: Behovet for kvantitativ dokumentation har aldrig været så indlysende som nu. I et
digitalt samfund er det afgørende, at der hurtigt leveres nyttige data med det rette indhold og af
den rette kvalitet," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er
ansvarligt for revisionen. "Der er ingen tvivl om, at statistik er nyttig. Men hvordan kan EUstatistikkerne blive mere nyttige? Det er det spørgsmål, vi vil undersøge ved vores revision."
Det er medlemsstaterne, nærmere bestemt de nationale statistikkontorer, der indsamler de data,
som EU-statistikkerne er baseret på. Men det er Europa-Kommissionen, nærmere bestemt
Eurostat, der er ansvarlig for at udarbejde og fremlægge aggregerede EU-statistikker. Derfor er
der indført fælles standarder til sikring af, at begreber, definitioner og metoder er harmoniserede
og sammenlignelige. Det europæiske statistiske system (ESS) er en manifestation af dette
partnerskab. Arbejdet i ESS koordineres også med Kommissionens andre generaldirektorater og
agenturer, med Den Europæiske Centralbank og med internationale organisationer såsom FN,
OECD og IMF, for blot at nævne nogle få.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets orientering om kommende
revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på eca.europa.eu
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Revisionen skal dække perioden fra 2013 til 2021. Revisorerne vil bl.a. undersøge Kommissionens
statistikstrategi og -program, dens kvalitetsvurderinger af EU-statistikkerne og dens overholdelse
af adfærdskodeksen for europæiske statistikker. Revisorerne har valgt at fokusere på tre
tematiske statistikområder: "Arbejdsmarked", "Europæiske virksomheder" og "Sundhed".
Baggrundsoplysninger
Den orientering om kommende revision, der offentliggøres i dag, oplyser om en igangværende
revisionsopgave vedrørende Europa-Kommissionens rolle med hensyn til at levere statistikker af
høj kvalitet. Revisionen forventes afsluttet i midten af 2022. Orienteringer om kommende
revisioner er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en planlagt revisionsopgave,
og de skal ikke betragtes som revisionsbemærkninger, konklusioner eller anbefalinger.
Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).
Revisionsretten er også ved at indlede en revision vedrørende brugen af big data og dataanalyse i
forbindelse med den fælles landbrugspolitik.
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