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EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av den 23 maj 2008
över två förslag till kommissionsförordningar om genomförande av Europaparlamentets och rådets
förordning om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen
(CON/2008/22)
(2008/C 134/03)
Inledning och rättslig grund
Den 13 maj 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska gemenskapernas
kommission om ett yttrande över två förslag till kommissionsförordningar om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 (1) om kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen, det ena om förfaranden för säsongsjustering samt kvalitetsrapporter (nedan kallat ”det första
förslaget till förordning”) och det andra om definitionen av lediga platser, referensdatum för uppgiftsinsamling, specifikationer för uppgiftsöverföring samt genomförbarhetsstudier (nedan kallat ”det andra förslaget till
förordning”).
ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för
Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer
1. Uppgifterna över lediga platser i gemenskapen som omfattas av de båda förslagen till förordningar är
viktiga för ECB. ECB har offentliggjort vilken konjunkturstatistik ECB behöver för att genomföra penningpolitiken (2), vilket bl.a. omfattar uppgifter över lediga platser i gemenskapen. Därutöver framgår behovet
av statistik över lediga platser av handlingsplanen om statistikkrav för ekonomiska och monetära unionen
(EMU) som, på begäran av rådet (Ekofinrådet), utarbetats av Europeiska kommissionen (Eurostat) i nära
samarbete med ECB; arbetet ledde även till framtagandet av europeiska ekonomiska huvudindikatorer
som inkluderar statistik över lediga platser och antogs av Ekofinrådet den 18 februari 2003.

Det första förslaget till förordning
2. Framtagandet av säsongsjusterade serier, på det sätt som anges i det första förslaget till förordning, är
viktigt för sådana uppgifter över lediga platser i gemenskapen som används i ekonomisk analys som görs
inom ett kalenderår. En annan viktig del av kvalitetssäkringen är framtagandet och publiceringen av kvalitetsrapporter om uppgifterna.
(1) Rättsakten signerades av Europaparlamentets och rådets ordförande den 23 april 2008, men har ännu ej publicerats och
har därför inte erhållit något officiellt nummer.
(2) Europeiska centralbankens statistikkrav inom området allmän ekonomisk statistik, augusti 2000 (uppdaterade i
december 2004) finns tillgängliga på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu
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3. ECB välkomnar säsongsjusterade och arbetsdagsjusterade uppgifter över lediga platser så snart uppgifter
för 16 kvartal föreligger. Det skulle också vara fördelaktigt om de metoder som beskrivs i det europeiska
statistiksystemets riktlinjer för säsongsjusteringar (1) skulle användas i arbetet.
4. Kvalitetsrapporter såsom framgår av bilagan till det första förslaget till förordning är värdefulla manualer
genom vilka användarna kan ges information om statistikens specifika kvalitet. ECB skulle välkomna om
de nationella rapporterna fick större spridning bland användarna.
Det andra förslaget till förordning
5. ECB stöder målsättningen i det andra förslaget till förordning, nämligen att införa definitioner och
referensdatum som beaktar användarnas behov men samtidigt belastar uppgiftslämnarna så lite som
möjligt.
6. ECB välkomnar att den rekommenderade referensperioden för uppgiftsinsamling är ett genomsnitt för
perioden, medan man bibehåller möjligheten att använda sig av en skattning per ett visst datum om detta
är representativt för perioden i fråga. Studier visar att tidpunkten för uppgiftsinsamling kan ha stor
betydelse för uppgifterna. ECB föreslår därför att denna aspekt tas i beaktande i de kvalitetsrapporter som
krävs enligt det första förslaget till förordning.
7. ECB vill understryka vikten av de två genomförbarhetsstudierna som omnämns i bilagan till det andra
förslaget till förordning.
a) Genomförbarhetsstudien för att bedöma hur kvartalsstatistik över lediga platser kan samlas in för
avsnitten O, P, Q, R och/eller S i NACE Rev. 2 är viktig eftersom sysselsättningen inom dessa
NACE-avsnitt omfattar mer än 35 % av all sysselsättning inom euroområdet.
b) Genomförbarhetsstudien för att bedöma hur kvartalsstatistik över lediga platser kan samlas in från
verksamhetsenheter med färre än 10 anställda är viktig eftersom dessa verksamhetsenheter står för
merparten av den sammanlagda sysselsättningen i många medlemsstater. Därutöver visar studier att
dessa företag tenderar att skapa fler nya arbetstillfällen än större verksamhetsenheter.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 23 maj 2008.
Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande

(1) Se ESS guidelines on seasonal adjustment, april 2008. Finns på engelska på http://www.cmfb.org (hemsidan för kommittén för
valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, CMFB).

