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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, l-4 ta’ Mejju 2021 

L-Awdituri janalizzaw il-kwalità 
tal-istatistika tal-UE 
Attwalment il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) qed tanalizza l-kwalità tal-istatistika tal-
UE li tkopri firxa wiesgħa ta’ aspetti tas-soċjetà u tal-ekonomija. B’mod speċifiku, l-
awditu se jeżamina r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fl-għoti ta’ statistika ta’ kwalità 
għolja lill-UE u lill-Istati Membri tagħha. 

L-istatistika uffiċjali għandha rwol ewlieni u li qed jikber għal dak li jirrigwarda l-iżvilupp 
ekonomiku u dak soċjali. Hija tiggwida l-politiki pubbliċi, tappoġġa d-deċiżjonijiet tan-negozju, u 
tippermetti liċ-ċittadini jqabblu u jevalwaw il-progress li jkun sar. Għaldaqstant, huwa kruċjali li 
jiġi żgurat li l-istatistika tal-UE tissodisfa r-rekwiżit tal-kwalità u anki dak tal-eċċellenza. Dan huwa 
eżattament dak li l-QEA qed tfittex li tevalwa fl-awditu tagħha li tnieda reċentement. 

Dan l-awditu qed jinbeda f’ċirkustanzi ewlenin li qed jinbidlu. Il-pandemija tal-COVID-19 
irrikjediet li l-korpi tal-istatistika jagħmlu bidliet rapidi fil-proċeduri tagħhom, u kompliet 
tenfasizza l-ħtieġa għal statistika Ewropea f’waqtha, komparabbli u affidabbli. 

“Fatti u ċifri: il-ħtieġa għal evidenza kwantitattiva qatt ma kienet daqshekk ovvja. Ir-rapidità, il-
kwalità, il-kontenut u l-utilità tad-data huma essenzjali f’soċjetà diġitali”, qalet Ildikó Gáll-Pelcz, 
il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “Ma hemm l-ebda dubju li 
l-istatistika tgħodd. Iżda kif nistgħu noqogħdu aktar fuq l-istatistika Ewropea? Din hija l-kwistjoni 
li l-awditu tagħna se jfittex li jindirizza.” 

L-Istati Membri, permezz tal-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika tagħhom, jiġbru d-data li fuqha hija 
bbażata l-istatistika Ewropea. Iżda l-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-Eurostat, hija 
responsabbli għall-kumpilazzjoni u għall-produzzjoni ta’ statistika aggregata fil-livell tal-UE. 
Għaldaqstant, hemm fis-seħħ standards komuni biex jiġi żgurat li l-kunċetti, id-definizzjonijiet u l-
metodi jkunu armonizzati u komparabbli. Is-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS) tinkorpora din 
is-sħubija. Barra minn hekk, ix-xogħol tal-ESS huwa wkoll ikkoordinat ma’ direttorati ġenerali u 
aġenziji oħra tal-Kummissjoni, mal-Bank Ċentrali Ewropew u ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħan-Nazzjonijiet Uniti, l-OECD jew l-FMI, biex insemmu biss xi ftit minnhom. 
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L-awditu se jkopri l-perjodu mill-2013 sal-2021. Fost affarijiet oħra, l-awdituri se jirrieżaminaw l-
istrateġija u l-programm tal-Kummissjoni fil-qasam tal-istatistika, il-valutazzjonijiet tal-kwalità li 
hija twettaq fir-rigward tal-istatistika Ewropea kif ukoll il-konformità tagħha mal-kodiċi ta’ 
prattika. L-awdituri għażlu tliet oqsma tematiċi ewlenin tal-istatistika: “Suq tax-xogħol”, “Negozji 
Ewropej”, u “Saħħa”. 

Informazzjoni ġenerali  

Il-previżjoni ta’ awditu, li ġiet ippubblikata llum, tipprovdi informazzjoni dwar kompitu tal-
awditjar li għaddej bħalissa li jirrigwarda r-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fl-għoti ta’ statistika ta’ 
kwalità għolja. L-awditu huwa skedat li jiġi kkompletat f’nofs l-2022. Il-previżjonijiet ta’ awditi 
huma bbażati fuq xogħol ta’ tħejjija li jsir qabel ma jinbeda awditu u ma għandhomx jitqiesu 
bħala osservazzjonijiet, konklużjonijiet jew rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Il-previżjoni ta’ 
awditu sħiħa hija disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit web tal-QEA (www.eca.europa.eu). 

Sadanittant, il-QEA qed tagħti bidu wkoll għal awditu dwar l-użu tal-big data u l-analitika tad-data 
għall-politika agrikola komuni. 
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Uffiċċju stampa tal-QEA: press@eca.europa.eu 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu - M: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu - M: (+352) 691 553 547 

 
 

 

http://www.eca.europa.eu/
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu

	L-Awdituri janalizzaw il-kwalità tal-istatistika tal-UE

