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Gerardo Galeote
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų pagrindinės 
informacijos perkamosios galios paritetams teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių 
nustatymo

Pasiūlymas dėl reglamento (COM(2006)0135 – C6-0100/0042 – 2006/0042(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 6
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Komisija tradiciškai apskaičiuoja 
atskirai kiekvienos šalies perkamosios 
galios paritetus (PGP), todėl, atsižvelgiant į 
tai, kad dažnai yra regioninių prekių ir 
paslaugų kainų skirtumų, reikia papildomų 
pastangų siekiant užtikrinti, kad 
apskaičiuojant PGP būtų atsižvelgiama ir į 
regioninius kainų skirtumus, įskaitant 
atokiausių, šiaurinių ir retai gyvenamų 
regionų kainų skirtumus.

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į pranešėjo nuomonę šiuo papildymu siekiama pritaikyti PGP apskaičiavimo 
būdus atokiausiems, šiauriniams ir (arba) retai gyvenamiems regionams, kuriuose dėl 



AM\642784LT.doc PE 382.357v01-00 2/4 AM\

LT

ypatingų nuolatinių kliūčių (pvz., atstumo iki Europos žemyno) daromas tiesioginis poveikis 
prekių kainoms.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 7
7 konstatuojamoji dalis

(7) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

(7) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 
m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką. Turėtų būti griežtai 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 8 
straipsnio nuostatos.

Or. pt

Pagrindimas

Pateiktas teisinis patikslinimas, siekiant, kad Europos Parlamentas aktyviau dalyvautų 
priimant sprendimus ir imtųsi priemonių, kurių reikia norint taikyti šį reglameną.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 8
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Ši pagrindinė informacija apima kainas, 
BVP išlaidų suskirstymą ir kitus I priede 
numatytus duomenis.

Ši pagrindinė informacija apima kainas 
pagal galimus regioninius skirtumus, BVP 
išlaidų suskirstymą ir kitus I priede 
numatytus duomenis.

Or. pt

Pagrindimas

Komisija (Eurostatas) skaičiuoja šalių, o ne regionų PGP. Dėl neabejotinų tos pačios 
ekonominės zonos regioninių skirtumų šių skaičiavimų rezultatai gali būti klaidinantys.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 9
4 straipsnio 1 dalies d ir e punktai

d) metodikos parengimą konsultuojantis su 
valstybėmis narėmis;

d) taikymo metodikos nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis parengimą 
konsultuojantis su valstybėmis narėmis ir 
atitinkamais regioniniais partneriais, 
įskaitant ir specialios metodikos, taikomos 
atokiausiems, šiauriniams ir retai 
gyvenamiems regionams, parengimą pagal 
taikytinas Sutarties nuostatas;

e) galimybės valstybėms narėms pateikti 
pastabas dėl PGP rezultatų prieš paskelbimą 
užtikrinimą ir, kad Komisija (Eurostatas) į 
tokias pastabas tinkamai atsižvelgs. Šias 
užduotis Komisijos vardu vykdo Eurostatas.

e) galimybės valstybėms narėms ir 
atitinkamiems regioniniams partneriams
pateikti pastabas dėl PGP rezultatų prieš 
paskelbimą užtikrinimą ir, kad Komisija 
(Eurostatas) į tokias pastabas tinkamai 
atsižvelgs. Šias užduotis Komisijos vardu 
vykdo Eurostatas.

Or. pt

Pagrindimas

Papildoma siekiant užtikrinti, kad PGP apskaičiuoti naudojama metodika būtų geriau 
pritaikoma, norint atsižvelgti į regioninę padėtį, galbūt neatitinkančią bendrosios 
nacionalinės tikrovės.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 10
1 priedo 2 dalies 2.1 įtraukos lentelė

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos ir susiję 
reprezentatyvumo rodikliai Kas 3 metai

Vartojimo prekių ir paslaugų kainos ir susiję 
reprezentatyvumo rodikliai Kas 1 metai

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nuolatinį kainų svyravimą (jos kinta dažniau kaip kartą per trejus metus), 
nepaprastai svarbu veiksmingai atnaujinti pagrindinę informaciją. Ši būtinybė turi būti 
siejama su būtinybe užtikrinti, kad duomenų rinkimas ir tvarkymas netaptų per daug 
biurokratiškas.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 11
1 priedo 3 dalies 3.1 įtrauka

Nepaisant 2 straipsnio 2 dalies nuostatų, 
duomenys gali būti renkami vienoje ar 
keliose ekonominės teritorijos vietų. Tokie 
duomenys gali būti naudojami PGP 
apskaičiavimams su sąlyga, kad kartu 
naudojami atitinkami erdvinio koregavimo 
koeficientai. Šie koeficientai naudojami šių 
vietų tyrimo duomenims koreguoti, siekiant 
gauti reprezentatyvius nacionalinio vidurkio 
duomenis.

Nepaisant 2 straipsnio 2 dalies nuostatų, 
duomenys gali būti renkami vienoje ar 
keliose ekonominės teritorijos vietų. Tokie 
duomenys gali būti naudojami PGP 
apskaičiavimams su sąlyga, kad kartu 
naudojami atitinkami erdvinio koregavimo 
koeficientai ir duomenys apie vartojimo 
prekių ir paslaugų kainas bei susiję 
reprezentatyvumo rodikliai. Šie koeficientai 
naudojami šių vietų tyrimo duomenims 
koreguoti, siekiant gauti reprezentatyvius 
nacionalinio vidurkio duomenis.

Or. pt

Pagrindimas

Ši informacija būtina siekiant išvengti klaidinančių PGP, apskaičiuotų remiantis duomenimis, 
surinktais nepakankamai atsižvelgiant į ekonominės teritorijos, kurioje šie apskaičiavimai 
atliekami, pavienių vietovių prekių ir paslaugų kainas.
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