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Съобщение за пресата 
Люксембург, 29 ноември 2022 г. 

Европейската статистика трябва да отговори по-
добре на потребностите на ползвателите  
Според нов доклад, публикуван от Европейската сметна палата, Европейската комисия 
предоставя статистически данни на равнище ЕС, които като цяло са с достатъчно добро 
качество за целите на използването им от създателите на политики, предприятията 
и гражданите. Одиторите дават задоволителна оценка на работата на Комисията, но 
предупреждават и за редица слабости. Необходимо е европейската статистика да бъде от 
по-голяма полза за ползвателите на статистически данни и да отговори по-добре на 
техните потребности. Заинтересованите страни, като например академичните среди 
и научноизследователската общност като цяло, следва да бъдат надлежно консултирани 
относно плановете и приоритетите за европейската статистика. Налице са и пропуски 
в данните във важни области, като трудовата, бизнес и здравната статистика. 
 
Официалната статистика е от съществено значение при вземането на решения, основани на 
факти, от политици и ръководители на предприятия, както и за работата на научните 
изследователи, журналистите и обществеността. В ЕС данните се използват при събирането 
и разпределянето на средства, както и при разработването и оценката на политики във 
всички области, включително заетостта, околната среда и икономиката. За периода 2013—
2020 г. за изготвянето на европейска статистика ЕС е изразходвал почти половин милиард 
евро от парите на данъкоплатците. Одиторите провериха дали Комисията е предприела 
стъпки за гарантиране на високо качество на данните и извършиха задълбочена проверка на 
данните в областта на трудовия пазар, предприятията и здравеопазването. 
 
„Изготвянето на статистически данни не е цел само по себе си“, заяви Илдико Гал-Пелц, 
членът на ЕСП, който ръководи одита. „Тези данни са обществено благо и при изготвянето 
им следва да се има предвид преди всичко кой ще ги използва. Във времето на 
дезинформация и поредица от кризи от първостепенно значение е европейската 
официална статистика да бъде висококачествена, да отговаря на потребностите на 
ползвателите и да търси иновативни начини на изготвяне на данните.“ 
 
Евростат — статистическата служба на ЕС, която е пряко свързана с Комисията, се консултира 
с ползвателите, за да определи потребностите, на които ще трябва да отговори в бъдещата 
си работа. Одиторите обаче установиха, че основният представителен орган на ползвателите 
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на статистически данни — Европейският статистически консултативен комитет — не 
представлява всички ползватели балансирано и ефективно и следва да бъде по-
приобщаващ, за да може да отрази колективната гледна точка. Понастоящем гражданското 
общество, неправителствените организации, представляващи уязвими групи, 
и международните организации изобщо не участват в него. 
 
Одиторите също така констатираха пропуски в областта на здравните данни, които все още 
не са попълнени, понеже някои данни се подават на доброволен принцип и не всички 
държави членки подават на Евростат договорените данни. Службата среща трудности и при 
получаването на необходимите данни от някои държави членки в области като бизнеса. 
В резултат на това тя прилага неправилно определението за малки и средни предприятия. 
Друго предизвикателство, установено от одиторите, е липсата на правомощия на Евростат за 
проверки в някои области. Например службата няма право да проверява данните на 
държавите членки за трудовия пазар и населението и поради това не може да потвърди 
тяхната надеждност. Тези данни формират основата за изчисляване на различните вноски на 
ЕС, включително на финансирането за възстановяване от пандемията. В резултат на това 
разпределянето на средствата от ЕС въз основа на такива данни може да е неточно. 
 
Навременността е друго предизвикателство, особено в областта на здравната и бизнес 
статистиката. Въпреки че държавите членки могат да предоставят някои данни на Евростат 
две години след настъпването на фактите, което вече намалява значението им за 
ползвателите, в някои случаи държави членки са предоставили данните значително след 
крайния срок, подали са само част от данните или не са ги подали изобщо. Европейската 
статистическа система също така не е достатъчно гъвкава, за да реагира бързо с нови набори 
от данни, когато възникнат нови нужди. Това стана ясно по време на пандемията от COVID-
19, когато е било необходимо да се намерят алтернативни начини за изчисляване на 
процента на смъртност. 
 
Одиторите установиха, че финансирането на европейската статистика не е било осигурено по 
подходящ начин и че то не е приоритизирало в достатъчна степен иновативните проекти. Те 
също така обръщат внимание на практиката на Евростат да предоставя предварителен 
достъп до статистически данни на определени групи ползватели, която поражда риск от 
икономическо облагодетелстване от страна на лицата, получили ранен достъп. 
Възможността за предоставяне на ранен достъп до данни преди тяхното оповестяване може 
да доведе до евентуални икономически облаги, което да причини сериозно изкривяване на 
пазара, поради което Комисията следва да преразгледа тази своя практика. 
 
Обща информация  
 
Специален доклад 26/2022 „Европейска статистика — съществува потенциал за още 
подобрения в качеството“ е публикуван на уебсайта на ЕСП. ЕСП вече публикува доклад във 
връзка с Евростат през 2012 година, а предстои да публикува скоро и доклад за 
изчисляването на брутния национален доход. 
 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr12_12/insr12_12_bg.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr12_12/insr12_12_bg.pdf
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За контакт с Пресслужбата 
Пресслужба на ЕСП: press@eca.europa.eu  

- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu — Моб. тел. (+352) 691 551 502 
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