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Statystyki europejskie powinny lepiej zaspokajać 
potrzeby użytkowników  
Statystyki europejskie produkowane przez Komisję Europejską są ogólnie wystarczającej 
jakości i nadają się do wykorzystania przez decydentów, przedsiębiorstwa i obywateli – 
stwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy w nowo opublikowanym sprawozdaniu. Choć 
kontrolerzy ocenili działania Komisji pozytywnie, zwrócili też uwagę na szereg uchybień. 
Statystyki europejskie powinny być lepiej dostosowane do potrzeb użytkowników i bardziej 
przydatne. Przy określaniu planów i priorytetów dotyczących statystyk europejskich należy 
przeprowadzać odpowiednie konsultacje z odbiorcami, na przykład przedstawicielami 
środowisk akademickich i badawczych. Ponadto wykryto luki w danych w istotnych 
obszarach statystycznych takich jak praca, przedsiębiorstwa i zdrowie. 
 
Dane statystyczne są niezbędne dla opartego na dowodach procesu podejmowania decyzji 
przez polityków i kierownictwo przedsiębiorstw, a także w pracach naukowców i dziennikarzy. 
Korzysta z nich też ogół obywateli. W UE dane te wykorzystuje się w procesie gromadzenia 
i przydzielania środków pieniężnych, a także przy opracowywaniu koncepcji i ocenie strategii 
politycznych we wszystkich obszarach, w tym zatrudnienia, środowiska i gospodarki. 
W okresie od 2013 do 2020 r. z budżetu UE wydano niemal pół miliarda euro pieniędzy 
podatników na tworzenie statystyk europejskich. Kontrolerzy sprawdzili, czy Komisja podjęła 
działania w celu zapewnienia dobrej jakości tych statystyk. Szczegółową analizą objęli obszary 
pracy, przedsiębiorstw i zdrowia. 
 
– Tworzenie statystyk nie jest celem samym w sobie – podkreśliła Ildikó Gáll-Pelcz, członkini 
Trybunału odpowiedzialna za tę kontrolę. – Są one dobrem publicznym i muszą być tworzone 
przede wszystkim z myślą o użytkownikach. Wobec powszechnej dezinformacji 
i następujących po sobie licznych kryzysów jest niezwykle istotne, by oficjalne statystyki 
europejskie były dobrej jakości i zaspokajały potrzeby obywateli. Ponadto należy badać 
innowacyjne metody tworzenia danych. 
 
Eurostat, unijny urząd statystyczny bezpośrednio powiązany z Komisją, organizuje konsultacje 
z udziałem użytkowników, aby określić, jakie potrzeby powinien uwzględnić w swoich 
przyszłych pracach. Kontrolerzy stwierdzili jednak, że główny organ mający reprezentować 
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użytkowników danych statystycznych – Europejski Komitet Doradczy ds. Statystyki – nie 
reprezentował ich wszystkich w sposób zrównoważony i skuteczny. Skład Komitetu powinien 
być szerszy, tak aby odzwierciedlał on stanowiska wielu stron. Obecnie w pracach Komitetu 
nie uczestniczą w ogóle przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, organizacje 
pozarządowe reprezentujące grupy szczególnie narażone ani organizacje międzynarodowe. 
 
Kontrolerzy wykryli ponadto luki w statystykach dotyczących zdrowia, które pozostają 
niekompletne, ponieważ przekazywane są na zasadzie dobrowolności, a nie wszystkie państwa 
członkowskie przekazują Eurostatowi całość uzgodnionych danych. Ponadto Eurostat napotyka 
trudności w uzyskiwaniu od niektórych państw członkowskich obowiązkowych danych 
w obszarach takich jak przedsiębiorstwa i w rezultacie nieprawidłowo stosuje definicję małych 
i średnich przedsiębiorstw. Kolejna luka, na którą zwrócili uwagę kontrolerzy, dotyczy braku 
uprawnień weryfikacyjnych Eurostatu w niektórych obszarach. Eurostat nie ma bowiem prawa 
weryfikować danych państw członkowskich dotyczących przykładowo pracy i ludności, 
w związku z czym nie może sprawdzić ich wiarygodności. Tymczasem te dane statystyczne są 
podstawą przy obliczaniu różnych przydziałów środków UE, w tym finansowania na rzecz 
odbudowy po pandemii. W rezultacie przydział środków UE obliczony na podstawie takich 
danych może okazać się nieprawidłowy. 
 
Innym problemem jest aktualność danych, w szczególności w obszarze zdrowia 
i przedsiębiorstw. Państwa członkowskie mogą przekazywać pewne kategorie danych 
Eurostatowi nawet po dwóch latach od zaistnienia danych okoliczności, co samo w sobie 
zmniejsza przydatność danych dla użytkowników. Co więcej, niektóre państwa członkowskie 
przekazywały dane długo po terminie, jedynie częściowo lub nie przekazały ich wcale. 
Europejski system statystyczny nie jest wystarczająco elastyczny, by pozwalał na szybkie 
wytworzenie nowych zbiorów danych w odpowiedzi na nowe potrzeby. Było to szczególnie 
widoczne w przypadku pandemii COVID-19 – konieczne stało się znalezienie alternatywnych 
sposobów obliczania liczby zgonów. 
 
Kontrolerzy stwierdzili ponadto, że źródła finansowania statystyk europejskich nie są 
odpowiednie, a projektom innowacyjnym nie nadano wystarczającego priorytetu. Zwrócili 
również uwagę na praktykę Eurostatu polegającą na udostępnianiu pewnym grupom 
użytkowników danych statystycznych przed publikacją. Stwarza ona ryzyko, że osoby, które 
taki wcześniejszy dostęp uzyskały, będą czerpały z niego korzyści gospodarcze, co może 
prowadzić do poważnych zakłóceń na rynkach. Kontrolerzy zalecają, by Komisja ponownie 
rozważyła swoją obecną praktykę. 
 
Informacje ogólne  
 
Sprawozdanie specjalne 26/2022 pt. „Statystyki europejskie – istnieją możliwości dalszej 
poprawy jakości” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału. Trybunał opublikował 
w 2012 r. sprawozdanie na temat Eurostatu. Wkrótce ukaże się sprawozdanie Trybunału 
dotyczące obliczania DNB. 
 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/insr12_12/insr12_12_pl.pdf
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Kontakt dla prasy 
Biuro prasowe Trybunału – e-mail: press@eca.europa.eu  

- Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu – tel.: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti – e-mail: claudia.spiti@eca.europa.eu – tel.: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – tel.: (+352) 

691 551 502 
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