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OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tat-13 t’April, 2007
dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika trimestrali
dwar il-postijet tax-xogħol battala tal-Komunità
(CON/2007/9)

Introduzzjoni u bażi legai
Fit-12 t’April 2007 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea għal
opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika
trimestrali dwar il-postijiet tax-xogħol battala1 (iktar ‘il quddiem ir-‘regolament propost’).
Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-ewwel inċiż ta’ l-Artikolu 105(4) tat-Trattat
li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Skond l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura
tal-BĊE, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

1.

Osservazzjonijiet ġenerali

1.1.

L-iskop tar-regolament propost huwa li tiġi stabbilita l-bażi legali għall-ġbir, it-trażmissjoni u lvalutazzjoni tad-data dwar il-postijiet tax-xogħol battala għal kull tliet xhur fil-Komunità2. Id-data
dwar il-postijiet tax-xogħol battala, li hija inkluża fil-lista ta’ l-Indikaturi Ekonomiċi Ewropej
Ewlenin (‘PEEIs’)3, hija meħtieġa biex jiġi sorveljat it-tibdil fuq żmien qasir b’ attività ekonomika
fil-postijet tax-xogħol battala.

1.2.

Il-BĊE jilqa’ dan ir-regolament propost. L-għoti ta’ data paragunabbli dwar il-postijiet tax-xogħol
battala jwessa’ l-ambitu tad-data disponibbli għall-analiżi u l-valutazzjoni tar-riskji għall-istabbilità
tal-prezzijiet fiż-żona ta’ l-euro, li hija rilevanti għall-politika monetarja ta’ l-Eurosistema. Bl-istess
mod, id-data dwar il-postijiet tax-xogħol battala sservi ta’ indikatur ewlieni għal ċerti varjabbli tas-
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COM(2007) 76 finali.
Il-bżonnijiet tal-BĊE, għall-ġbir ta’ data dwar il-postijiet tax-xogħol battala fuq il-bażi ta’ tliet tliet xhur bi żmien utli ta’
45 jum wara t-tmiem tat-trimestru ta’ referenza, ġew stabbiliti f’ Obbligi statistiċi tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam
ta’ l-istatistika ekonomika ġenerali f’Awwissu 2000 u ttenew fir-Rapport ta’ l-obbligi fil-qasam ta’ l-istatistika eonomika
ġenerali f’Diċembru 2004.
Il-PEEIs inħolqu bħala riżultat tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Obbligi ta’ l-Istatistika ta’ l-Unjoni Ekonomika u Monetarja
(EMU) (iktar ‘il quddiem ‘il-Pjan ta’ Azzjoni EMU’) stabbilit fuq it-talba tal-Kunsill Ecofin mill-Kumissjoni (Eurostat)
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-BĊE. Il-pjan ta’ azzjoni EMU kien risposta għar-rapport tal-Kumitat Monetarju dwar lobbligi għal informazzjoni fl-EMU, approvat mill-Kunsill Ecofin fit-18 ta’ Jannar 1999. Il-Kunsill Ecofin irċieva l-aħħar
rapport dwar l-istatus fuq dan is-suġġett f’Novembru 2006.

suq tax-xogħol, partikolarment l-impjiegi u l-qgħad. Id-data aggregata taż-żona ta’ l-euro li hija
disponibbli fil-preżent, ibbażata fuq data trasmessa volontarjament lill-Kummissjoni talKomunitajiet Ewropej (Eurostat) mill-istituti ta’ l-istatistika nazzjonali, tirrifletti differenzi
sinifikanti fid-definizzjoni tas-serje nazzjonali użati għall-kalkolu tas-serje taż-żona ta’ l-euro.
1.3.

Bla ħsara għall-osservazzjonijiet tekniċi tiegħu fit-Taqsima 2 ta’ din l-opinjoni, il-BĊE jikkunsidra
li l-regolament propost diġà jirrifletti kompromess ibbilanċjat bejn l-obbligi ta’ l-utent u lbżonnijiet tas-simplifikazzjoni ta’ l-istatistika li ġew ivvalutati bir-reqqa biex jiġi llimitat il-piż tarrappurtar. Il-BĊE jappoġġa bis-sħiħ l-implimentazzjoni tar-regolament propost u jistieden lillKummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità għall-adozzjoni fil-ħin tar-regolament
implimentattiv tal-Kummissjoni.

2.

Osservazzjonijiet tekniċi

2.1.

Il-BĊE jenfasizza li t-tqassim propost fil-livell ta’ taqsima ta’ l-attivitajiet ekonomiċi kollha
ddefiniti bis-sistema ta’ klassifikazzjoni komuni fil-Komunità (NACE), inkluż is-settur tas-servizzi,
huwa aspett importanti tar-regolament propost u dan minħabba r-rwol dejjem jikber tas-servizzi
bħala perċentwal ta’ l-ekonomija totali. It-tqassim propost huwa, madankollu, importanti biex jiġi
spjegat it-tibdil fin-numru globali ta’ postijiet tax-xogħol battala. Il-ġbir b’suċċess u l-għoti
sussegwenti ta’ data li tirriżulta mill-istudji ta’ fattibilità proposti, kif ukoll minn studji ta’
fattibilità dwar il-kopertura ta’ unitajiet b’anqas minn 10 impjegati, huma kkunsidrati bħala passi
importanti biex tittejjeb aktar il-kwalità tad-data.

2.2.

Id-disponibbililità ta’ sett xieraq ta’ data b’lura huwa kruċjali, minħabba l-importanza għalliskopijiet analitiċi ta’ l-abbiltà biex tiġi vvalutata l-evoluzzjoni tal-postijiet battala matul iż-żmien.
Iżda, il-BĊE jirrikonoxxi l-piż li jiġi impost fuq l-aġenti tar-rappurtar jekk jintalbu jipprovdu sett
sħiħ ta’ data b’lura, u għalhekk jaċċetta l-obbligu ta’ trasmissjoni llimitata stabbilita fl-Artikolu 6
tar-regolament propost, filwaqt li jinkoraġġixxi stimi fuq perijodu itwal ta’ żmien meta jkun
fattibbli.

2.3.

Dwar il-kwistjoni ta’ kwalità mtejba tad-data meħtieġa għal aggregati affidabbli taż-żona ta’ leuro, livell għoli ta’ paragunabilità tal-kontribuzjonijiet nazzjonali użati biex jiġu kkalkulati laggregati taż-żona ta’ l-euro huwa aspett ewlieni tal-kwalità globali tal-valutazzjoni. Bħala tali, ilkriterji ta’ kwalità li jiġu ddefiniti fil-proċeduri ta’ implimentazzjoni fl-Artikolu 7 tar-regolament
propost jistgħu b’mod utli jinkludu valutazzjoni perjodika ta’ l-impatt ta’ kull aspett mhux
paragonabbli tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fit-13 t’April 2007.
Il-Viċi President tal-BĊE
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