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Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων για την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τις ισοτιμίες αγοραστικής 
δύναμης και για τον υπολογισμό και τη διάδοσή τους

Πρόταση κανονισμού (COM(2006)0135 – C6-0100/0042 – 2006/0042(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Η Επιτροπή, εκ παραδόσεως 
υπολογίζει τις ΙΑΔ ανά χώρα και, 
δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν διαφορές 
στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, 
μεταξύ των διαφόρων περιοχών, είναι 
απαραίτητη μία πρόσθετη προσπάθεια για 
να εξασφαλισθεί ότι οι υπολογιζόμενες ΙΑΔ 
αντικατοπτρίζουν επίσης τις διαφορετικές 
τιμές ανά περιφέρεια, 
συμπεριλαμβανομένων των διακυμάνσεων 
των τιμών ανά περιφέρεια στις εξόχως 
απόκεντρες, βόρειες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το κείμενο του εισηγητή, η προσθήκη αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή την 
προσαρμογή των μεθόδων υπολογισμού που χρησιμοποιούνται για τις ΙΑΔ στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, τις βορεινές και/ή αραιοκατοικημένες περιοχές, οι οποίες πάσχουν από 
ιδιότυπα εγγενή μειονεκτήματα (π.χ. απόσταση από την ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα) με άμεσο 
αντίκτυπο στις τιμές των αγαθών.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28 Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(7) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28 Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. Οι διατάξεις του άρθρου 8 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ τυγχάνουν 
αυστηρής εφαρμογής.
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Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνηση χάρη στην οποία καθίσταται δυνατή η στενότερη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 
τιμές, την κατανομή των δαπανών του 
ΑΕγχΠ και άλλα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Οι βασικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 
τιμές, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
που, ενδεχομένως, υπάρχουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, την κατανομή των 
δαπανών του ΑΕγχΠ και άλλα στοιχεία που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή (Στατιστική Υπηρεσία) υπολογίζει τις ΙΑΔ ανά χώρα και όχι ανά περιοχή. Το 
αποτέλεσμα του απολογισμού αυτού μπορεί να είναι απατηλό λόγω των κατάφωρων διαφορών 
ανά περιφέρεια που υπάρχουν στην ίδια οικονομική ζώνη.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 9
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία δ) και ε)

δ) να αναπτύξει μεθοδολογία, σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·

δ) να αναπτύξει μεθοδολογία που μπορεί να 
εφαρμόζεται σε εθνική και περιφερειακή 
βάση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
με τους αρμόδιους περιφερειακούς 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένης ειδικής 
μεθοδολογίας εφαρμόσιμης στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και στις βόρειες και 
αραιοκατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με 
τις εφαρμοστέες διατάξεις της Συνθήκης·

ε) να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να σχολιάσουν τα 
αποτελέσματα των ΙΑΔ πριν από τη 
δημοσίευση και ότι η Επιτροπή (Eurostat) 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω σχόλια.

ε) να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη και οι 
αρμόδιοι περιφερειακοί εταίροι έχουν τη 
δυνατότητα να σχολιάσουν τα 
αποτελέσματα των ΙΑΔ πριν από τη 
δημοσίευση και ότι η Επιτροπή (Eurostat) 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τα εν λόγω σχόλια.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αποσκοπεί να εξασφαλίσει καλύτερη προσαρμογή των μεθόδων, που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ΙΑΔ, στην πραγματικότητα ορισμένων περιοχών που, 
ενδεχομένως, αποκλίνουν από τη γενική εθνική πραγματικότητα.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 10
Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, παύλα 2.1, πίνακας

Τιμές καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών και συναφείς δείκτες 
αντιπροσωπευτικότητας: Ανά τριετία

Τιμές καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών και συναφείς δείκτες 
αντιπροσωπευτικότητας: Ετησίως

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών (οι τιμές αλλάζουν περισσότερο από 
μία φορά ανά τριετία), αποδεικνύεται αναγκαία η αποτελεσματικότερη επικαιροποίηση των 
βασικών πληροφοριών. Η ανάγκη αυτή πρέπει να αντισταθμιστεί από την ανάγκη οι 
διαδικασίες συλλογής και παροχής της ενημέρωσης να μην καταστούν υπερβολικά 
γραφειοκρατικές.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 11
Παράρτημα Ι, παράγραφος 3, παύλα 3.1

3.1 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2, η συλλογή 
στοιχείων μπορεί να περιορίζεται σε έναν ή 
περισσότερους τόπους της οικονομικής 
επικράτειας. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς ΙΑΔ 
υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται 
από κατάλληλους συντελεστές χωρικής 
προσαρμογής. Οι συντελεστές αυτοί θα 
χρησιμοποιούνται για να προσαρμόζονται τα 
στοιχεία της έρευνας των τόπων αυτών στα 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία του εθνικού 
μέσου όρου.

3.1 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
άρθρου 2 παράγραφος 2, η συλλογή 
στοιχείων μπορεί να περιορίζεται σε έναν ή 
περισσότερους τόπους της οικονομικής 
επικράτειας. Τα εν λόγω στοιχεία μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς ΙΑΔ 
υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται 
από κατάλληλους συντελεστές χωρικής 
προσαρμογής και για ενημέρωση σχετικά 
με τις τιμές καταναλωτικών αγαθών και 
υπηρεσιών και συναφείς δείκτες 
αντιπροσωπευτικότητας. Οι συντελεστές 
αυτοί θα χρησιμοποιούνται για να 
προσαρμόζονται τα στοιχεία της έρευνας 
των τόπων αυτών στα αντιπροσωπευτικά 
στοιχεία του εθνικού μέσου όρου.
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Αιτιολόγηση

Καθίσταται απαραίτητο αυτό το επίπεδο ενημέρωσης, ειδάλλως ο υπολογισμός των ΙΑΔ
κινδυνεύει να δώσει απατηλά στοιχεία, βασιζόμενα σε πληροφόρηση που δεν λαμβάνει 
αρκούντως υπόψη τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών στον συγκεκριμένο χώρο ή χώρους της 
οικονομικής ζώνης την οποία ο υπολογισμός αυτός αφορά.


