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Pressmeddelande 
Luxemburg den 4 maj 2021 

EU:s revisorer undersöker EU-
statistikens kvalitet 
Europeiska revisionsrätten tittar just nu närmare på kvaliteten på den EU-statistik som 
omfattar många olika samhällsekonomiska aspekter. Granskningen rör särskilt 
Europeiska kommissionens roll när det gäller att förse EU och medlemsstaterna med 
statistik av hög kvalitet. 

Officiell statistik spelar en viktig och allt större roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen. 
Statistiken vägleder den offentliga politiken, ligger till grund för företagsbeslut och gör att 
medborgarna kan jämföra och utvärdera de framsteg som görs. Därför är det mycket viktigt att 
se till att EU-statistiken uppfyller högsta möjliga kvalitetskrav. Och det är just det revisionsrätten 
vill utvärdera i sin nyligen inledda revision. 

Revisionen inleds i ett läge med stora förändringar. Covid-19-pandemin har tvingat 
statistikorganen att snabbt ändra sina förfaranden och ytterligare understrukit behovet av 
aktuell, jämförbar och tillförlitlig europeisk statistik. 

”Fakta och siffror: behovet av kvantitativa bevis har aldrig varit så tydligt som nu. Att snabbt få 
fram uppgifter av god kvalitet, med bra innehåll och användbarhet är avgörande i ett digitalt 
samhälle”, sade Ildikó Gáll-Pelcz, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 
”Det råder ingen tvekan om att statistiken är viktig. Men hur kan den europeiska statistiken bli 
ännu mer tillförlitlig? Det är den frågan vi kommer att ställa i vår revision.” 

Medlemsstaterna samlar in de uppgifter som ligger till grund för den europeiska statistiken 
genom sina nationella statistikbyråer. Men det är kommissionen som via Eurostat ansvarar för att 
sammanställa och ta fram aggregerad statistik på EU-nivå. Det finns därför gemensamma 
standarder som ska se till att begrepp, definitioner och metoder är harmoniserade och 
jämförbara. Det europeiska statistiksystemet (ESS) konkretiserar detta partnerskap. ESS arbete 
samordnas också med kommissionens andra generaldirektorat och byråer, med Europeiska 
centralbanken och med internationella organisationer som FN, OECD och IMF för att bara nämna 
några. 

Revisionen omfattar perioden 2013–2021. Revisorerna kommer bland annat att granska 
kommissionens strategi och program för statistik, dess kvalitetsbedömningar av europeisk 
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statistik och dess efterlevnad av riktlinjerna. Revisorerna har valt ut tre viktiga tematiska 
statistikområden, nämligen arbetsmarknad, europeiska företag och hälsa. 

Bakgrundsinformation  

Den förhandsbeskrivning som offentliggörs i dag innehåller information om en pågående 
granskningsuppgift om Europeiska kommissionens roll i tillhandahållandet av statistik av hög 
kvalitet. Revisionen ska enligt planerna vara klar i mitten av 2022. Förhandsbeskrivningar av 
revisioner bygger på förberedande arbete som utförts innan revisionen inleds och ska inte ses 
som granskningsiakttagelser, slutsatser eller rekommendationer. Hela förhandsbeskrivningen 
finns på engelska på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu). 

Samtidigt inleder revisionsrätten också en revision av användningen av stordata och dataanalys för 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 
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