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EUROPESE CENTRALE BANK
ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 23 mei 2008
inzake twee ontwerpverordeningen van de Commissie tot uitvoering van de verordening van het
Europees Parlement en de Raad inzake kwartaalstatistieken van vacatures in de Gemeenschap
(CON/2008/22)
(2008/C 134/03)
Inleiding en rechtsgrondslag
Op 13 mei 2008 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen om een advies inzake twee ontwerpverordeningen van de Commissie tot uitvoering van
Verordening (EG) nr. …/2008 van het Europees Parlement en de Raad (1) inzake kwartaalstatistieken van
vacatures in de Gemeenschap, één verordening betreffende correctieprocedures voor seizoensinvloeden en
kwaliteitsverslagen (hierna „ontwerpverordening 1”) en één verordening betreffende de definitie van een
vacature, de referentiedata voor gegevensverzameling, specificaties voor de toezending van gegevens en haalbaarheidsstudies (hierna „ontwerpverordening 2”).
De bevoegdheid van ECB om een advies uit te brengen is gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105,
lid 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Overeenkomstig de eerste volzin van
artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies
goedgekeurd.

Algemene opmerkingen
1. De gegevens betreffende door de twee ontwerpverordeningen bestreken vacatures in de Gemeenschap
zijn belangrijk voor de ECB. De ECB heeft haar vereisten ten aanzien van de kortetermijnstatistieken die
nodig zijn voor het voeren van monetair beleid (2), waaronder gegevens betreffende vacatures, gepubliceerd. Bovendien volgt de behoefte aan statistieken inzake vacatures uit het Actieplan betreffende de
statistische vereisten van de Economische en Monetaire Unie (EMU), dat op verzoek van de Ecofin-Raad
door de Europese Commissie (Eurostat) in nauwe samenwerking met de ECB werd opgesteld; dit leidde
ook tot de voornaamste Europese Economische Indicatoren (VEEI), die statistieken betreffende vacatures
omvatten en op 18 februari 2003 door de Ecofin-Raad werden goedgekeurd.

Ontwerpverordening 1
2. De ontwikkeling van voor seizoensinvloeden gecorrigeerde reeksen, zoals uiteengezet in ontwerpverordening 1, is belangrijk in de context van vacaturegegevens die gebruikt worden in economische analyses
van perioden korter dan een jaar. Evenzo vormt het opstellen en publiceren van kwaliteitsverslagen over
de gegevens een integrerend onderdeel van een kwaliteitsbewakingskader.
(1) Op 23 april 2008 werd de rechtshandeling ondertekend door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad, maar
de rechtshandeling is nog niet gepubliceerd; vandaar dat het officiële nummer nog ontbreekt.
(2) Statistische vereisten van de Europese Centrale Bank voor algemene economische statistieken, Europese Centrale Bank,
augustus 2000 (herzien in december 2004) beschikbaar op de website van de ECB op: www.ecb.europa.eu
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3. De ECB verwelkomt de beschikbaarheid van voor seizoensinvloeden en werkdagen gecorrigeerde vacaturegegevens zodra gegevens voor 16 kwartalen zijn gepubliceerd. Bovendien zou het nuttig zijn indien de
methodologie uiteengezet in de richtsnoeren van het Europees statistisch systeem inzake seizoenscorrecties (1) wordt gebruikt om dit werk te ondersteunen.
4. Kwaliteitsverslagen zoals voorzien in de bijlage bij ontwerpverordening 1 zijn voor gebruikers van gegevens waardevolle handleidingen betreffende de specifieke kwaliteit van statistieken. De ECB zou een
wijdere verspreiding van de nationale verslagen voor gegevensgebruikers verwelkomen.
Ontwerpverordening 2
5. De ECB ondersteunt het streven van ontwerpverordening 2 om definities en referentiedata in te voeren
die een passend evenwicht vinden tussen de behoeften van gebruikers en de responslast.
6. De ECB verwelkomt dat de voorkeursreferentieperiode voor gegevensverzameling een gemiddelde voor
de periode is, terwijl toch de mogelijkheid blijft bestaan om een puntschatting te gebruiken zo lang die
representatief wordt beschouwd voor de periode in kwestie. Studies hebben aangetoond dat het tijdstip
van gegevensverzameling een groot effect op de gegevens kan hebben. De ECB suggereert daarom dat
met dit aspect naar behoren rekening wordt gehouden in de onder ontwerpverordening 1 vereiste kwaliteitsverslagen.
7. De ECB wenst het belang te benadrukken van de twee haalbaarheidsstudies die genoemd worden in de
bijlage bij ontwerpverordening 2:
a) de haalbaarheidsstudie om te beoordelen hoe kwartaalstatistieken betreffende vacatures kunnen
worden verkregen voor secties O, P, Q, R en/of S van NACE Rev. 2, is belangrijk aangezien werkgelegenheid in deze NACE secties meer dan 35 % van de werkgelegenheid van het eurogebied bestrijkt;
b) de haalbaarheidsstudie om te beoordelen hoe kwartaalstatistieken betreffende vacatures kunnen
worden verkregen van bedrijfseenheden met minder dan 10 werknemers is belangrijk aangezien in
veel lidstaten deze bedrijfseenheden de grote meerderheid van de totale werkgelegenheid vormen.
Bovendien laten studies zien dat deze ondernemingen grotere aantallen nieuwe vacatures creëren dan
grotere bedrijfseenheden.

Gedaan te Frankfurt am Main, 23 mei 2008.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

(1) Zie „ESS guidelines on seasonal adjustment”, april 2008 beschikbaar op de website van het Committee on Monetary, Financial
and Balance of Payments statistics op: http://www.cmfb.org

