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Luxembourg, den 29. november 2022 

Europæiske statistikker bør opfylde brugernes 
behov bedre  
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret leverer Europa-Kommissionen 
europæiske statistikker, som generelt er af tilstrækkelig kvalitet og brugbare for de politiske 
beslutningstagere, erhvervslivet og offentligheden. Revisorerne giver Kommissionen 
karakteren "bestået", men advarer også om en række svagheder. Europæiske statistikker 
bør være mere brugbare for brugerne og bør skræddersys bedre til deres behov. 
Interessenter som den akademiske verden og forskersamfundet som helhed bør høres 
behørigt om planer og prioriteter for de europæiske statistikker. Herudover mangler der 
data på vigtige statistiske områder, f.eks. arbejdskraft, erhvervslivet og sundhed. 
 
Officielle statistikker er nødvendige for, at politikere og erhvervsledere kan træffe 
evidensbaserede beslutninger, samt for forskeres og journalisters arbejde og offentligheden. I 
EU anvendes de til opkrævning og tildeling af midler samt til udformning og vurdering af 
politikker inden for alle områder, bl.a. beskæftigelse, miljø og økonomi. Mellem 2013 og 2020 
blev der fra EU's pengekasse brugt næsten en halv milliard euro af skatteydernes penge til 
udarbejdelse af europæiske statistikker. Revisorerne kontrollerede, om Kommissionen havde 
taget skridt til at sikre et højt kvalitetsniveau, og undersøgte områderne arbejdskraft, 
virksomheder og sundhed i dybden. 
 
"Udarbejdelse af statistikker er ikke et mål i sig selv," siger Ildikó Gáll-Pelcz, det medlem af 
Revisionsretten, der ledte revisionsarbejdet. "De er et offentligt gode og skal først og fremmest 
udarbejdes med tanke på brugerne. I en tid med desinformation og den ene krise efter den 
anden er det afgørende, at de officielle europæiske statistikker er af høj kvalitet og opfylder 
brugernes behov, og at der søges innovative metoder for deres udarbejdelse." 
 
Eurostat, EU's statistiske kontor med direkte tilknytning til Kommissionen, hører brugerne for 
at finde frem til, hvilke behov det skal tage hensyn til i dets fremtidige arbejde. Revisorerne 
konstaterede imidlertid, at det vigtigste repræsentative organ for statistikbrugere - 
Det Europæiske Rådgivende Statistiske Udvalg - ikke havde repræsenteret alle brugere på en 
afbalanceret og effektiv måde og burde være mere inkluderende for at sikre et kollektivt 
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synspunkt. På nuværende tidspunkt er civilsamfundet, NGO'er, der repræsenterer sårbare 
grupper, og internationale organisationer slet ikke involveret. 
 
Revisorerne konstaterede også mangler i sundhedsstatistikkerne, som stadig er 
ufuldstændige, fordi nogle er frivillige, og ikke alle medlemsstater indsender alle de aftalte 
data til Eurostat. Eurostat har også svært ved at indhente de krævede data i nogle 
medlemsstater og på visse områder, f.eks. vedrørende erhvervslivet. Derfor anvender Eurostat 
ikke en korrekt definition på små og mellemstore virksomheder. En anden mangel, som 
revisorerne påpegede, vedrører Eurostats manglende kontrolbeføjelser på nogle områder. 
Eurostat har ikke ret til at kontrollere medlemsstaternes data om f.eks. arbejdskraft og 
befolkning og kan derfor ikke kontrollere deres pålidelighed. Disse statistikker danner grundlag 
for forskellige EU-bidrag, bl.a. finansieringen af genopretningen efter pandemien. Det kan føre 
til, at tildelingen af EU-midler på grundlag af disse data er unøjagtig. 
 
Aktualitet er et andet problematisk forhold, især når det gælder sundheds- og 
erhvervsstatistikker. Medlemsstaterne kan indsende visse data til Eurostat så sent som to år 
efter begivenhederne, hvilket i forvejen reducerer de fordele, brugerne kan have af dem, men 
i nogle tilfælde indsendte medlemsstaterne dataene betydeligt senere end fristen eller 
indsendte dem kun delvist eller slet ikke. Det europæiske statistiske system er heller ikke 
fleksibelt nok til at reagere hurtigt med nye datasæt, når der opstår nye behov. Det blev 
tydeligt i forbindelse med covid-19, hvor det var nødvendigt at finde alternative metoder til 
beregning af dødeligheden. 
 
Revisorerne konstaterede, at finansieringen af europæiske statistikker manglede 
tilstrækkelige kilder, og at den ikke i tilstrækkelig grad prioriterede innovative projekter. De 
henleder også opmærksomheden på, at Eurostat giver visse brugergrupper adgang til 
statistikker forud for deres offentliggørelse, hvilket medfører en risiko for, at de, der får tidlig 
adgang til dem, opnår økonomiske gevinster. Muligheden for adgang forud for 
offentliggørelsen kan give muligheder for økonomiske fordele, der kan føre til alvorlig 
markedsfordrejning, og Kommissionen bør derfor genoverveje sin nuværende praksis. 
 
Baggrundsoplysninger  
 
Særberetning 26/2022 "Europæiske statistikker: Kvaliteten kan forbedres yderligere" kan fås 
på Revisionsrettens websted. Revisionsretten har tidligere offentliggjort en beretning om 
Eurostat (i 2012) og vil inden længe offentliggøre en beretning om beregningen af BNI. 
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