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Statisticile europene ar trebui să răspundă mai 
bine nevoilor utilizatorilor  
Comisia Europeană pune la dispoziție statistici europene de o calitate suficientă în general 
și adecvate pentru utilizarea de către factorii de decizie, de întreprinderi și de public, se arată 
într-un nou raport al Curții de Conturi Europene. Auditorii dau o notă de trecere Comisiei, 
dar avertizează totuși cu privire la o serie de deficiențe. Statisticile europene ar trebui să fie 
mai utile pentru utilizatorii lor și mai bine adaptate la nevoile acestora. Părți interesate 
precum mediul academic și comunitatea de cercetare în ansamblu ar trebui să fie consultate 
în mod corespunzător cu privire la planurile și la prioritățile legate de statisticile europene. 
În plus, există lacune la nivelul datelor în domenii statistice importante precum forța de 
muncă, întreprinderile și sănătatea. 
 
Statisticile oficiale sunt indispensabile nu numai pentru a permite politicienilor și liderilor din 
mediul de afaceri să ia decizii bazate pe date concrete, ci și pentru activitatea cercetătorilor, 
a jurnaliștilor și a publicului. În UE, aceste statistici sunt utilizate pentru colectarea și alocarea 
fondurilor, precum și pentru conceperea și evaluarea politicilor în toate domeniile, inclusiv 
ocuparea forței de muncă, mediul și economia. Între 2013 și 2020, aproape o jumătate de 
miliard de euro din banii contribuabililor au fost cheltuiți din bugetul UE pentru producerea 
statisticilor europene. Auditorii au verificat dacă Comisia luase măsuri pentru a asigura un nivel 
ridicat de calitate și au examinat în profunzime domeniul forței de muncă, pe cel al 
întreprinderilor și pe cel al sănătății. 
 
„Producția de statistici nu este un scop în sine”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra 
Curții care a condus acest audit. „Statisticile sunt un bun public și trebuie să fie generate ținând 
seama, în primul rând, de utilizatori. Într-o epocă a dezinformării și a crizelor în serie, este 
extrem de important ca statisticile europene oficiale să fie de o calitate ridicată, să răspundă 
nevoilor utilizatorilor și să exploreze căi inovatoare de producție.” 
 
Eurostat, oficiul de statistică al UE legat direct de Comisie, consultă utilizatorii pentru 
a identifica ce nevoi ar trebui să abordeze în activitatea sa viitoare. Cu toate acestea, auditorii 
au constatat că principalul organism reprezentativ al utilizatorilor de statistici – Comitetul 
consultativ european pentru statistică – nu reușise să reprezinte toți utilizatorii într-un mod 
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echilibrat și eficace. Auditorii consideră că acest organism ar trebui să fie mai inclusiv pentru 
a asigura un punct de vedere colectiv. În prezent, societatea civilă, ONG-urile care reprezintă 
grupuri vulnerabile și organizațiile internaționale nu sunt deloc implicate. 
 
Totodată, auditorii au identificat lacune în statisticile privind sănătatea, care rămân incomplete 
deoarece unele sunt facultative și nu toate statele membre transmit către Eurostat toate 
datele convenite. De asemenea, Eurostat se confruntă cu dificultăți în a obține datele necesare 
de la unele state membre în domenii precum întreprinderile. În consecință, acesta aplică 
incorect definiția întreprinderilor mici și mijlocii. O altă lacună subliniată de auditori privește 
faptul că Eurostat nu are competențe de verificare în anumite domenii. De exemplu, acesta nu 
are dreptul de a verifica datele statelor membre privind forța de muncă și populația și, prin 
urmare, nu le poate verifica fiabilitatea. Aceste statistici stau la baza diferitor contribuții din 
partea UE, inclusiv a finanțării pentru redresare în urma pandemiei. Există astfel riscul ca 
alocarea fondurilor să se facă pe baza unor date care nu sunt exacte. 
 
Actualitatea statisticilor reprezintă o altă preocupare, în special în domeniul sănătății și în cel 
al întreprinderilor. Lăsând la o parte faptul că statele membre pot transmite unele date către 
Eurostat chiar și după doi ani de la momentul de referință, ceea ce le reduce deja beneficiile 
pentru utilizatori, s-a observat că, în unele cazuri, datele au fost comunicate de statele membre 
fie cu mult după termenul-limită, fie numai parțial sau chiar deloc. De asemenea, sistemul 
statistic european nu este suficient de flexibil pentru a reacționa rapid cu noi seturi de date 
atunci când apar nevoi noi. Acest lucru a devenit evident în contextul pandemiei de COVID-19, 
când a fost necesar să se găsească metode alternative de calculare a ratei mortalității. 
 
Auditorii au constatat că finanțarea pentru statisticile europene nu era asigurată în mod 
corespunzător și nu acorda suficientă prioritate proiectelor inovatoare. Aceștia atrag de 
asemenea atenția asupra accesului la statistici înainte de publicare acordat de Eurostat pentru 
anumite grupuri de utilizatori. Această practică implică riscul ca cei care beneficiază de acces 
anticipat să obțină profituri economice. Opțiunea de acces anterior publicării ar putea da 
naștere unor oportunități de beneficiu economic care riscă să denatureze în mod grav piețele. 
Comisia ar trebui să își reconsidere practica actuală în materie. 
 
Informații de fond  
 
Raportul special nr. 26/2022, intitulat „Statisticile europene – Calitatea lor mai poate fi 
îmbunătățită”, este disponibil pe site-ul Curții. Curtea a publicat în trecut, mai precis în 2012, 
un raport referitor la Eurostat și va publica în curând un raport privind modul de calculare a 
VNB-ului. 
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