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Európska štatistika by mala lepšie napĺňať potreby 
používateľov  
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Komisia vo všeobecnosti poskytuje tvorcom 
politík, podnikom a občanom dostatočne kvalitnú európsku štatistiku. Zatiaľ čo audítori 
dávajú Komisii dobrú známku, varujú aj pred niekoľkými nedostatkami. Európska štatistika 
by mala byť pre používateľov užitočnejšia a lepšie prispôsobená ich potrebám. So 
zainteresovanými stranami, ako sú akademická a výskumná obec, by sa mali náležite 
konzultovať plány a priority európskej štatistiky. A v dôležitých štatistických oblastiach, ako 
je práca, podnikanie a zdravie, chýbajú údaje. 
 
Oficiálne štatistiky sú nevyhnutné pre rozhodovanie politikov a podnikateľov založené 
na dôkazoch, ako aj pre prácu výskumných pracovníkov, novinárov a verejnosti. V EÚ sa 
používajú na vyberanie a prideľovanie finančných prostriedkov, ako aj na navrhovanie 
a hodnotenie politík vo všetkých oblastiach vrátane zamestnanosti, životného prostredia 
a hospodárstva. V rokoch 2013 až 2020 sa na tvorbu európskej štatistiky vynaložilo takmer pol 
miliardy eur z peňazí daňových poplatníkov EÚ. Audítori skontrolovali, či Komisia prijala kroky 
na zabezpečenie vysokej úrovne kvality, a dôkladne preskúmali oblasti práce, podnikov 
a zdravia. 
 
„Zostavovanie štatistík nie je samoúčelné,“ uviedla Ildikó Gáll-Pelcz, členka EDA, ktorá viedla 
tento audit. „Sú verejným statkom a musia sa vytvárať predovšetkým s ohľadom 
na používateľov. Vo veku dezinformácií a po sebe nasledujúcich kríz je mimoriadne dôležité, 
aby európska oficiálna štatistika bola vysokokvalitná, spĺňala potreby používateľov a skúmala 
inovatívne spôsoby zostavovania.“ 
 
Eurostat, štatistický úrad EÚ priamo prepojený s Komisiou, konzultuje s používateľmi, 
aby zistil, ktoré potreby by mal riešiť vo svojej budúcej práci. Audítori však zistili, že hlavný 
zastupiteľský orgán pre používateľov štatistiky – Európsky poradný výbor pre štatistiku – 
nezastupoval všetkých používateľov vyváženým a účinným spôsobom a mal by byť 
inkluzívnejší, aby sa zabezpečil kolektívny pohľad. Občianska spoločnosť, mimovládne 
organizácie zastupujúce zraniteľné skupiny a medzinárodné organizácie v súčasnosti vôbec nie 
sú zapojené. 
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Audítori tiež zistili nedostatky v štatistikách v oblasti zdravia, ktoré sú stále neúplné, pretože 
niektoré sú dobrovoľné a nie všetky členské štáty predkladajú Eurostatu všetky dohodnuté 
údaje. Eurostat takisto čelí ťažkostiam pri získavaní požadovaných údajov v niektorých 
členských štátoch v oblastiach, ako je podnikanie. V dôsledku toho nesprávne uplatňuje 
definíciu malých a stredných podnikov. Ďalším nedostatkom, na ktorý poukázali audítori, sú 
nedostatočné právomoci Eurostatu overovať niektoré oblasti. Eurostat napríklad nemá právo 
overovať údaje členských štátov o pracovnej sile a obyvateľstve, a preto nemôže overiť ich 
spoľahlivosť. Tieto štatistiky tvoria základ pre rôzne príspevky EÚ vrátane financovania obnovy 
po pandémii. To by mohlo viesť k prideleniu finančných prostriedkov EÚ na základe 
nepresných údajov. 
 
Ďalším problémom je včasnosť, najmä pokiaľ ide o štatistiku v oblasti zdravia a podnikov. Hoci 
členské štáty môžu Eurostatu predložiť niektoré údaje až dva roky po skutočnosti, čo už znižuje 
ich prínos pre používateľov, v niektorých prípadoch členské štáty predložili údaje výrazne 
po termíne, len čiastočne alebo vôbec. Európsky štatistický systém taktiež nie je dostatočne 
pružný na to, aby mohol rýchlo reagovať novými súbormi údajov, keď vzniknú nové potreby. 
Ukázalo sa to v súvislosti s ochorením COVID-19, keď bolo potrebné nájsť alternatívne spôsoby 
výpočtu miery úmrtnosti. 
 
Audítori zistili, že financovanie európskej štatistiky nebolo primerané a že sa v dostatočnej 
miere neuprednostňovali inovačné projekty. Taktiež upozorňujú na prax Eurostatu poskytovať 
štatistiky pred ich zverejnením niektorým skupinám používateľov, čo predstavuje riziko 
ekonomického zisku pre tých, ktorí získajú včasný prístup. Možnosť prístupu pred zverejnením 
by mohlo vytvoriť príležitosti na získanie hospodárskych úžitkov, ktoré by mohlo vážne narušiť 
trhy, a Komisia by mala prehodnotiť svoju súčasnú prax. 
 
Základné informácie  
 
Osobitná správa 26/2022 – Európska štatistika – Potenciál na ďalšie zlepšenie kvality je 
k dispozícii na webovom sídle EDA. EDA v roku 2012 uverejnil správu o Eurostate a onedlho 
uverejní správu o výpočte HND. 
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