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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. gegužės 4 d. 

Auditoriai tiria ES statistikos 
kokybę 
Europos Audito Rūmai šiuo metu tiria ES statistikos, apimančios įvairius visuomenės ir 
ekonomikos aspektus, kokybę. Konkrečiai, audito metu bus nagrinėjamas Europos 
Komisijos vaidmuo teikiant aukštos kokybės statistinius duomenis ES ir jos valstybėms 
narėms. 

Oficialiai statistikai tenka pagrindinis ir vis svarbesnis vaidmuo ekonominiam ir socialiniam 
vystymuisi. Ja vadovaujamasi vykdant viešąją politiką ir remiamasi priimant verslo sprendimus, 
taip pat ji suteikia piliečiams galimybę palyginti ir įvertinti padarytą pažangą. Todėl labai svarbu 
užtikrinti, kad ES statistika atitiktų kokybės ir net pažangumo reikalavimą. Būtent tai Europos 
Audito Rūmai siekia įvertinti vykdydami neseniai pradėtą auditą. 

Šis auditas pradėtas esant svarbioms, nuolat kintančioms aplinkybėms. Dėl COVID-19 
pandemijos statistikos įstaigos turėjo skubiai pakeisti savo procedūras. Atsirado dar didesnis 
poreikis laiku pateikti palyginamą ir patikimą Europos statistiką. 

„Faktai ir skaičiai: kiekybinių įrodymų poreikis dar niekada nebuvo toks akivaizdus. Skaitmeninėje 
visuomenėje labai svarbus duomenų greitis, kokybė, turinys ir naudingumas, – teigė už auditą 
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ildikó Gáll-Pelcz. – Nėra abejonių, kad statistika svarbi. 
Tačiau kaip galime labiau pasikliauti Europos statistika? Tai klausimas, kurį mes sieksime spręsti 
atlikdami auditą.“ 

Valstybės narės per savo nacionalines statistikos institucijas renka duomenis, kuriais grindžiama 
Europos statistika. Tačiau Europos Komisija per Eurostatą yra atsakinga už ES lygmens suvestinių 
statistinių duomenų rinkimą ir teikimą. Todėl siekiant užtikrinti, kad sąvokos, apibrėžtys ir 
metodai būtų suderinti ir palyginami, taikomi bendri standartai. Šią partnerystę įkūnija Europos 
statistikos sistema (ESS). ESS darbas taip pat koordinuojamas su kitais Komisijos generaliniais 
direktoratais ir agentūromis, Europos Centriniu Banku ir tarptautinėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, Jungtinėmis Tautomis, EBPO ar TVF. Tai tik keletas pavyzdžių. 

Auditas apims 2013–2021 m. laikotarpį. Be kita ko, auditoriai apžvelgs Komisijos statistikos 
strategiją ir programą, tai, kaip ji vertina Europos statistikos kokybę ir laikosi praktikos kodekso. 

https://www.eca.europa.eu/
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Auditoriai pasirinko tris pagrindines temines – darbo rinkos, Europos įmonių ir sveikatos – 
statistikos sritis. 

Bendroji informacija  

Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie vykdomą 
audito užduotį, susijusią su Europos Komisijos vaidmeniu teikiant aukštos kokybės statistinius 
duomenis. Auditą planuojama užbaigti 2022 m. viduryje. Preliminarios audito apžvalgos 
parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito 
pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Visa preliminari audito apžvalga anglų kalba 
pateikta Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu). 

Tuo tarpu Audito Rūmai taip pat pradeda auditą dėl didžiųjų duomenų ir duomenų analitikos 
naudojimo vykdant bendrą žemės ūkio politiką. 

Kontaktai spaudai 
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- Vincent Bourgeais, vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mob. tel. (+ 352) 691 551 502 
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