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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2022 m. lapkričio 29 d. 

Europos statistika turėtų geriau atitikti naudotojų 
poreikius  
Naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Europos Komisija teikia iš esmės 
pakankamos kokybės Europos statistiką, kuri yra tinkama naudoti politikos formuotojams, 
verslui ir visuomenei. Nors auditoriai Komisijos darbą įvertino teigiamai, jie taip pat įspėja 
apie keletą trūkumų. Europos statistika turėtų būti naudingesnė naudotojams ir geriau 
pritaikyta jų poreikiams. Dėl Europos statistikos planų ir prioritetų turėtų būti tinkamai 
konsultuojamasi su suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, akademine ir mokslinių 
tyrimų bendruomene. Taip pat yra duomenų spragų tokiose svarbiose statistikos srityse kaip 
darbas, verslas ir sveikata. 
 
Oficiali statistika yra būtina, kad politikai ir verslo lyderiai galėtų priimti įrodymais pagrįstus 
sprendimus, taip pat mokslininkų bei žurnalistų darbui ir visuomenei. ES ji naudojama renkant 
ir skirstant lėšas, taip pat rengiant ir vertinant visų sričių, įskaitant užimtumą, aplinką ir 
ekonomiką, politiką. 2013–2020 m. Europos statistikai rengti iš ES biudžeto buvo skirta beveik 
pusė milijardo eurų mokesčių mokėtojų pinigų. Auditoriai patikrino, ar Komisija ėmėsi veiksmų 
aukštam kokybės lygiui užtikrinti, ir išsamiai išnagrinėjo darbo, verslo ir sveikatos sritis. 
 
„Statistikos rengimas savaime nėra tikslas, – teigė auditui vadovavusi Audito Rūmų narė 
Ildikó Gáll-Pelcz. – Ji yra viešoji gėrybė ir pirmiausia turi būti rengiama atsižvelgiant į 
naudotojus. Dezinformacijos ir nesibaigiančių krizių laikais labai svarbu, kad Europos oficialioji 
statistika būtų aukštos kokybės, atitiktų naudotojų poreikius ir apimtų novatoriškus rengimo 
būdus.“ 
 
Eurostatas, tiesiogiai su Komisija susijęs ES statistikos biuras, konsultuojasi su naudotojais, kad 
nustatytų, į kokius poreikius jis turėtų atsižvelgti savo darbe ateityje. Tačiau auditoriai nustatė, 
kad pagrindiniam statistikos naudotojams atstovaujančiam organui, Europos patariamajam 
statistikos komitetui, nepavyko darniai ir veiksmingai atstovauti visiems naudotojams, be to, 
jis turėtų būti įtraukesnis siekiant užtikrinti bendrą požiūrį. Šiandien pilietinė visuomenė, 
pažeidžiamoms grupėms atstovaujančios NVO ir tarptautinės organizacijos visiškai 
nedalyvauja šioje veikloje. 
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Auditoriai taip pat nustatė sveikatos statistikos spragų. Šie duomenys vis dar neišsamūs, nes 
kai kurie iš jų yra teikiami savanoriškai ir ne visos valstybės narės Eurostatui pateikia visus 
duomenis, dėl kurių buvo susitarta. Eurostatui taip pat sunku gauti reikalaujamus duomenis 
kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, verslo srityje. Todėl jis neteisingai taiko mažųjų ir 
vidutinių įmonių apibrėžtį. Kita auditorių nurodyta spraga yra susijusi su Eurostato tikrinimo 
įgaliojimų kai kuriose srityse trūkumu. Eurostatas neturi teisės patikrinti, pavyzdžiui, valstybių 
narių duomenų apie darbą ir gyventojus, todėl jis negali patikrinti jų patikimumo. Ši statistika 
yra įvairių ES įnašų, įskaitant ekonomikos gaivinimo po pandemijos finansavimą, pagrindas. 
Todėl, remiantis tokiais duomenimis, ES lėšos gali būti paskirstytos netiksliai. 
 
Savalaikiškumas yra dar vienas susirūpinimą keliantis klausimas, ypač sveikatos ir verslo 
statistikos srityse. Nors valstybės narės Eurostatui gali pateikti kai kuriuos duomenis praėjus 
dvejiems metams nuo fakto, o tai jau sumažina jų naudą naudotojams, kai kuriais atvejais 
valstybės narės duomenis pateikė gerokai vėliau nei nustatytas terminas, tik iš dalies arba jų 
nepateikė visai. Europos statistikos sistema taip pat nėra pakankamai lanksti, kad atsiradus 
naujiems poreikiams būtų galima greitai reaguoti su naujais duomenų rinkiniais. Tai tapo 
akivaizdu COVID-19 atveju, kai reikėjo rasti alternatyvių būdų mirtingumui apskaičiuoti. 
 
Auditoriai nustatė, kad ES statistikos finansavimo šaltiniai nebuvo tinkami ir kad buvo 
teikiamas nepakankamas prioritetas novatoriškiems projektams. Jie taip pat atkreipia dėmesį 
į Eurostato išankstinį statistikos teikimą tam tikroms naudotojų grupėms, nes kyla rizika, kad 
tie, kurie turi išankstinę prieigą, gali turėti ekonominės naudos. Dėl išankstinės prieigos gali 
atsirasti ekonominės naudos galimybių, dėl kurių gali būti smarkiai iškreiptos rinkos, todėl 
Komisija turėtų persvarstyti savo dabartinę praktiką. 
 
Bendra informacija  
 
Specialioji ataskaita 26/2022 „Europos statistika. Galimybė dar labiau pagerinti kokybę“ 
paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje. 2012 m. Audito Rūmai paskelbė ataskaitą dėl 
Eurostato, o netrukus paskelbs ataskaitą dėl BNPj apskaičiavimo. 
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