
 

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo 
poročilo je na voljo na eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SL 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 29. novembra 2022 

Evropska statistika bi morala bolje izpolnjevati 
potrebe uporabnikov  
Glede na navedbe v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) Evropska komisija 
zagotavlja evropsko statistiko, ki je v splošnem dovolj kakovostna in primerna za to, da jo lahko 
uporabijo oblikovalci politik, podjetja in javnost. Revizorji so delo Komisije sicer ocenili kot 
zadovoljivo, opozorili pa so tudi na več pomanjkljivosti. Evropska statistika bi morala biti za 
uporabnike koristnejša in bolje prilagojena njihovim potrebam. Z deležniki, kot so akademska 
skupnost in raziskovalna skupnost kot celota, bi se bilo treba ustrezno posvetovati o načrtih in 
prioritetah za evropsko statistiko. Poleg tega obstajajo podatkovne vrzeli na pomembnih 
statističnih področjih, kot so delo, podjetja in zdravje. 
 
Uradna statistika je nepogrešljiva za to, da lahko politiki in vodje podjetij sprejemajo odločitve, ki 
temeljijo na dokazih, pa tudi za delo raziskovalcev, novinarjev in javnosti. V EU se uporablja za 
zbiranje in dodeljevanje sredstev ter snovanje in ocenjevanje politik na vseh področjih, vključno z 
zaposlovanjem, okoljem in gospodarstvom. Med letoma 2013 in 2020 je bilo iz blagajne EU za 
pripravo evropske statistike porabljene skoraj pol milijarde evrov davkoplačevalskega denarja. 
Revizorji so preverili, ali je Komisija sprejela ukrepe, s katerimi bi se zagotovila visoka kakovost, in 
poglobljeno preučili področja dela, podjetij in zdravja. 
 
„Priprava statistike ni sama sebi namen,“ je povedala članica Sodišča Ildikó Gáll-Pelcz, ki je vodila 
revizijo. „Je javno dobro in pripravljati jo je treba predvsem z mislijo na uporabnike. V času 
dezinformacij in neprestanih kriz je izredno pomembno, da je evropska uradna statistika 
visokokakovostna, da izpolnjuje potrebe uporabnikov in da se raziščejo inovativni načini njene 
priprave.“ 
 
Eurostat, statistični urad EU, ki je neposredno povezan s Komisijo, se posvetuje z uporabniki, da bi 
se opredelile tiste njihove potrebe, ki jih mora obravnavati pri svojem prihodnjem delu. Vendar so 
revizorji ugotovili, da glavni predstavniški organ za uporabnike statistike, t.j. Evropski svetovalni 
odbor za statistiko, ni uspel uravnoteženo in uspešno zastopati vseh uporabnikov in bi moral biti 
bolj vključujoč, če bi hotel predstavljati skupno stališče. Civilna družba, nevladne organizacije, ki 
zastopajo ranljive skupine, in mednarodne organizacije zdaj sploh niso vključene. 
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Revizorji so odkrili vrzeli v zdravstveni statistiki, ki je še vedno nepopolna, ker je deloma 
prostovoljna in vse države članice Eurostatu ne predložijo vseh dogovorjenih podatkov. Poleg tega 
ima Eurostat težave pri pridobivanju zahtevanih podatkov v nekaterih državah članicah na 
področjih, kot je poslovanje. Zato nepravilno uporablja opredelitev malih in srednjih podjetij. Druga 
pomembna vrzel, na katero so opozorili revizorji, je to, da Eurostat nima pristojnosti pri preverjanju 
nekaterih področij. Nima pravice, da bi na primer preveril podatke držav članic o delu in 
prebivalstvu, in zato ne more preveriti njihove zanesljivosti. Ta statistika je osnova za različne 
prispevke EU, vključno s sredstvi za okrevanje po pandemiji, zato bi lahko bila dodelitev sredstev 
EU na podlagi takih podatkov nepravilna. 
 
Zaskrbljujoča je tudi pravočasnost, zlasti za statistiko o zdravju in podjetjih. Čeprav lahko države 
članice nekatere podatke predložijo Eurostatu celo za dve leti nazaj, kar že zmanjša koristnost za 
uporabnike, so v nekaterih primerih podatke predložile znatno po roku, samo delno ali pa sploh 
ne. Evropski statistični sistem tudi ni dovolj prožen, da bi se lahko na nove potrebe hitro odzval z 
novimi sklopi podatkov. To je postalo očitno v zvezi s COVID-19, saj je bilo treba poiskati 
alternativne načine za izračun stopenj smrtnosti. 
 
Revizorji so odkrili, da financiranje evropske statistike ni bilo pridobljeno iz ustreznih virov in se pri 
njem ni dalo dovolj prednosti inovativnim projektom. Opozarjajo tudi na to, da Eurostat nekaterim 
skupinam uporabnikov omogoča dostop do statistike pred objavo, kar pomeni tveganje za 
ekonomsko dobičkarstvo tistih, ki imajo zgodnji dostop. Z možnostjo dostopa pred objavo bi se 
lahko ustvarile priložnosti za gospodarske koristi, zaradi katerih bi se lahko trgi resno izkrivili, in 
Komisija bi morala ponovno preučiti svojo sedanjo prakso. 
 
Splošne informacije  
 
Posebno poročilo 26/2022: Evropska statistika – Kakovost bi bilo mogoče še izboljšati je na voljo 
na spletišču Sodišča. Sodišče je v preteklosti, in sicer leta 2012, že objavilo poročilo o Eurostatu in 
bo v kratkem objavilo poročilo o izračunu BND. 
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