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ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 23 май 2008 година
относно два предложени регламента на Комисията по изпълнение на Регламента на Европейския
парламент и Съвета относно тримесечните статистически данни за свободните работните места в
Общността
(CON/2008/22)
(2008/C 134/03)
Въведение и правно основаниe
На 13 май 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Комисията на Европейските
общности за становище относно два предложени регламента на Комисията по изпълнение на Регламент (ЕО)
№ …/2008 на Европейския парламент и Съвета (1) относно тримесечните статистически данни за свободните
работни места в Общността, единият късаещ процедурите за сезонни изглаждания и докладите за качество
(наричан по-долу „предложен регламент 1“), а другият — дефиницията за свободно работно място, референти
дати за събиране на статистически данни, спецификации за предаване на данни и проучвания за осъществимост (наричан по-долу „предложен регламент 2“).
ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 105, параграф 4, тире първо от Договора за
създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение
първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Общи забележки
1. Данните за свободните работни места в Общността, които се включват в обхвата на предложените
регламенти, са от важно значение за ЕЦБ. ЕЦБ публикува изискванията си за краткосрочните статистически данни необходими за провеждане на паричната политика (2), които включват данни за
свободните работни места. Освен това, необходимостта от статистически данни за свободните работни
места произтича от Плана за действие относно статистическите изисквания на Икономическия и паричен
съюз (ИПС), създаден от Комисията (Евростат) в тясно сътрудничество с ЕЦБ по искане на Съвета по
икономическите и финансови въпроси (ECOFIN). Това също доведе до приемането от Съвета по икономическите и финансови въпроси (ECOFIN) на 18 февруари 2003 г. на Основните европейски икономически индикатори, които включват статистически данни за свободните работни места.

Предложен регламент 1
2. Развитието на сезонно изгладени редове, съгласно предложения регламент 1, е важно за данните за
свободните работни места, които се използват в годишния икономическия анализ. Също така, подготовката
и публикуването на доклади за качеството е неразделна част от рамката за осигуряване на качество.
(1) Председателите на Европейския парламент и на Съвета подписаха правния акт на 23 април 2008 г., но самият правен акт
все още не е публикуван. Поради това, официалният номер все още не е известен.
(2) Статистически изисквания на Европейската централна банка в областта на общата икономическа статистика, Европейска
централна банка, август 2000 г. (изменени през декември 2004 г.), публикувани на уебсайта на ЕЦБ (www.ecb.europa.eu).
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3. ЕЦБ приветства наличието на сезонно изгладени и изгладени спрямо работните дни данни за свободните
работни места след публикуването на данните за 16 тримесечия. Освен това би било от полза, ако
Насоките на Европейската статистическа система за сезонните изглаждания (1) бъдат използвани в подкрепа
на тази работа.
4. Докладите за качество, предвидени в приложението към предложения регламент 1, са ценни наръчници,
които насочват потребителите на данни към определено качество на статистическите данни. ЕЦБ би
приветствала по-широкото разпространение на националните доклади сред потребителите на данни.
Предложен регламент 2
5. ЕЦБ подкрепя целта на предложения регламент 2 да се въведат дефиниции и референтни дни, които да
установят необходимия баланс между нуждите на потребителите и разходите, наложени върху отчетните
единици.
6. ЕЦБ приветства, че предпочитаният референтен период за събиране на данни представлява осреднен
период, като същевременно съществува възможност да се използва оценка към определен момент във
времето, доколкото той се счита за репрезентативен за дадения период. Изследванията показват, че
моментът на събирането на данни може да окаже голямо въздействие върху данните. Поради това, ЕЦБ
препоръчва на този въпрос да се обърне необходимото внимание в докладите за качеството, които се
изискват от предложения регламент 1.
7. ЕЦБ иска да подчертае важността на двете проучвания за осъществимост, споменати в приложението към
предложения регламент 2:
a) Проучването за осъществимост, което оценява как тримесечните статистически данни за свободните
работни места могат да се набавят за NACE Rev. 2, раздели Н, О, П, Р и/или С е важен, тъй като
заетостта в тези раздели на NACE покрива повече от 35 % от заетостта в еврозоната.
б) Проучването за осъществимост, което оценява как тримесечните статистически данни за свободните
работни места могат да се получат от стопански единици с по-малко от 10 работници или служители
е важно, защото тези стопански единици дават по-голямата част от общата заетост в много държави-членки. Освен това, проучванията показват, че съществува тенденция тези предприятия да създават
повече нови свободни работни места отколкото по-големите стопански единици.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 май 2008 година.
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

(1) Виж „Насоки на Европейската статистическа система за сезонните изглаждания“, април 2008 г., публикувана на уебсайта на
Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (http://www.cmfb.org).

