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EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 23. května 2008
k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady
o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství
(CON/2008/22)
(2008/C 134/03)
Úvod a právní základ
Dne 13. května 2008 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Evropské Komise o stanovisko
k návrhům dvou nařízení Komise, kterými se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. …/2008 (1) o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství, z nichž první upravuje postupy
očištění od sezónních vlivů a zprávy o kvalitě statistických údajů (dále jen „navrhované nařízení č. 1“)
a druhé definici volného pracovního místa, referenční data pro sběr údajů, specifikace týkající se předávání
údajů a studie proveditelnosti (dále jen „navrhované nařízení č. 2“).
Pravomoc ECB předložit stanovisko je založena čl. 105 odst. 4 první odrážkou Smlouvy o založení
Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala
toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné poznámky
1. Údaje o volných pracovních místech ve Společenství, kterých se týkají obě navrhovaná nařízení, jsou pro
ECB důležité. ECB uveřejnila své požadavky na konjunkturální statistiku, kterou vyžaduje pro účely provádění měnové politiky (2); tyto požadavky zahrnují i statistické údaje o volných pracovních místech.
Potřeba statistiky volných pracovních míst plyne kromě toho i z Akčního plánu pro statistické požadavky
hospodářské a měnové unie (HMU), který byl vypracován na žádost Rady Ecofin Evropskou komisí
(Eurostat) v úzké spolupráci s ECB. Na jeho základě byly vytvořeny i hlavní evropské hospodářské ukazatele přijaté Radou Ecofin 18. února 2003, mezi něž se řadí i statistika volných pracovních míst.

Navrhované nařízení č. 1
2. Vývoj sezónně očištěných řad, jak jej zamýšlí navrhované nařízení č. 1, má význam v kontextu údajů
o volných pracovních místech, které se používají v hospodářské analýze týkající se období do jednoho
roku. Obdobně i vypracovávání a uveřejňování zpráv o kvalitě těchto údajů tvoří integrální součást rámce
pro zajištění kvality.
(1) Předpis byl prezidenty Evropského parlamentu a Rady spolupodepsán dne 23. dubna 2008, dosud však nebyl uveřejněn;
z tohoto důvodu prozatím nemá oficiální číslo.
(2) Statistické požadavky Evropské centrální banky v oblasti všeobecné hospodářské statistiky, Evropská centrální banka,
srpen 2000 (revize prosinec 2004), k dispozici na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu
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3. ECB vítá skutečnost, že údaje o volných pracovních místech očištěné od sezónních vlivů a vlivu počtu
pracovních dnů budou dostupné, jakmile budou uveřejněny příslušné údaje za období 16 čtvrtletí. Dále
by bylo užitečné, kdyby se tato činnost opírala o metodiku uvedenou v pokynech Evropského statistického systému k očištění od sezónních vlivů (1).
4. Zprávy o kvalitě, jak je upravuje příloha navrhovaného nařízení č. 1, představují cenné vodítko pro uživatele údajů, pokud jde o konkrétní kvalitu statistik. ECB by uvítala větší rozšíření národních zpráv mezi
uživatele údajů.
Navrhované nařízení č. 2
5. ECB podporuje cíl navrhovaného nařízení č. 2, kterým je zavedení definic a referenčních dat, jež povedou
k dosažení patřičné rovnováhy mezi potřebami uživatelů údajů a zatížením respondentů.
6. ECB vítá, že preferované referenční období pro sběr údajů představuje průměr za toto období, přičemž
i nadále trvá možnost použít bodový odhad, pokud jej lze považovat za reprezentativní ve vztahu
k příslušnému období. Studie ukázaly, že načasování sběru údajů může mít na údaje velký vliv. Proto
ECB navrhuje, aby byla tomuto aspektu věnována náležitá pozornost ve zprávách o kvalitě vyžadovaných
podle navrhovaného nařízení č. 1.
7. ECB by chtěla zdůraznit význam dvou studií proveditelnosti zmíněných v příloze k navrhovanému nařízení č. 2:
a) Význam studie proveditelnosti zaměřené na zjištění, jakým způsobem lze získávat čtvrtletní statistiku
volných pracovních míst pro sekce O, P, Q, R a/nebo S klasifikace NACE Rev. 2, spočívá v tom, že
zaměstnanost v rámci těchto sekcí NACE představuje více než 35 % zaměstnanosti v eurozóně.
b) Význam studie proveditelnosti zaměřené na zjištění, jakým způsobem lze získávat čtvrtletní statistiku
volných pracovních míst od obchodních jednotek s méně než 10 zaměstnanci, spočívá v tom, že tyto
obchodní jednotky zajišťují velkou většinu celkové zaměstnanosti v mnoha členských zemích. Kromě
toho studie ukazují, že tyto podniky vytvářejí více nových pracovních míst než větší obchodní
jednotky.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. května 2008.
Prezident ECB
Jean-Claude TRICHET

(1) Viz „Pokyny ESS k očištění od sezónních vlivů“, duben 2008, k dispozici na internetových stránkách Výboru pro měnovou
a finanční statistiku a statistiku platební bilance http://www.cmfb.org

