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Gerardo Galeote
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólne zasady dostarczania podstawowych informacji w sprawie parytetów siły nabywczej 
oraz ich wyliczania i rozpowszechniania

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2006)0135 – C6-0100/0042 – 2006/0042(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1 a) Komisja tradycyjnie oblicza PPP dla 
każdego kraju, a ponieważ ceny towarów i 
usług często różnią się w zależności od 
regionu, konieczne jest wzmocnienie 
wysiłków, aby zagwarantować, że obliczone 
PPP odzwierciedlają również regionalne 
różnice cen, w tym regionalne wahania cen 
w regionach najbardziej oddalonych, 
północnych i słabo zaludnionych.

Or. pt

Uzasadnienie

Zgodnie z tekstem sprawozdawcy poprawka ma na celu umożliwienie przystosowania metod 
używanych do obliczania PPP w regionach najbardziej oddalonych, północnych i/lub słabo 
zaludnionych, które stale natrafiają na specyficzne trudności (np.: oddalenie od kontynentu 
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europejskiego), co bezpośrednio wpływa na cenę towarów.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 7

(7) Środki konieczne do wprowadzenia w 
życie niniejszego rozporządzenia powinny 
zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(7) Środki konieczne do wprowadzenia w 
życie niniejszego rozporządzenia powinny 
zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. Przepisy art. 8 decyzji 
1999/468/WE powinny być ściśle 
stosowane.

Or. pt

Uzasadnienie

Objaśnienie prawne pozwala na większe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
stosowanie decyzji i wdrażanie środków koniecznych do zastosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 8
Artykuł 2 ustęp 1 akapit 2

Te podstawowe informacje zawierają ceny, 
podział wydatków PKB oraz inne dane 
wymienione w załączniku I.

Te podstawowe informacje zawierają ceny z 
uwzględnieniem ewentualnie istniejących 
różnic regionalnych, podział wydatków 
PKB oraz inne dane wymienione w
załączniku I. 

Or. pt

Uzasadnienie

Komisja (Eurostat) oblicza PPP dla każdego kraju, a nie dla regionu. Wynik tego obliczenia 
może być mylący, gdyż istniejące różnice regionalne mogą być znaczne w obrębie tej samej 
strefy gospodarczej. 
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 9
Artykuł 4 ustęp 1 litera d) i e)

d) rozwijanie metodologii, w konsultacji z 
państwami członkowskimi;

d) rozwijanie metodologii stosowanej na 
szczeblu krajowym i regionalnym, w 
konsultacji z państwami członkowskimi oraz 
z właściwymi partnerami regionalnymi, w 
tym szczegółowa metodologia stosowana w 
przypadku regionów najbardziej 
oddalonych, północnych i o słabym 
zaludnieniu, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami traktatu;

e) zapewnianie, aby Państwa Członkowskie 
miały możliwość skomentowania wyników 
PPP przed ich publikacją oraz, aby Komisja 
(Eurostat) brała pod uwagę każdy taki 
komentarz. 

e) zapewnienie, aby państwa członkowskie i 
właściwi partnerzy regionalni mieli 
możliwość skomentowania wyników PPP 
przed ich publikacją oraz, aby Komisja 
(Eurostat) brała pod uwagę każdy taki 
komentarz.

Or. pt

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zagwarantowanie lepszego dostosowania metodologii używanych do 
obliczania PPP do charakterystyki regionalnej, która może różnić się od ogólnego charakteru 
krajowego.

Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 10
Załącznik 1 ustęp 2 tiret 2.1 tabela

Ceny dóbr konsumpcyjnych i usług oraz 
związane z nimi wskaźniki 
reprezentatywności, co 3 lata

Ceny dóbr konsumpcyjnych i usług oraz 
związane z nimi wskaźniki 
reprezentatywności, rocznie

Or. pt

Uzasadnienie

Mając na uwadze stałe wahania cen (tzn. tych cen, które zmieniają się częściej niż jeden raz w 
ciągu trzech lat), kluczowe staje się dokonanie bardziej skutecznej aktualizacji informacji 
podstawowych. Aby zrównoważyć tę potrzebę, gromadzenie danych i dostarczanie informacji 
nie może stać się procedurą przesadnie biurokratyczną. 
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Poprawkę złożył Emanuel Jardim Fernandes

Poprawka 11
Załącznik 1 ustęp 3 tiret 3.1

3.1 Nie naruszając przepisów zawartych w 
art. 2 ust. 2, gromadzenie danych może 
ograniczać się do jednego lub kilku miejsc w 
ramach danego terytorium gospodarczego. 
Tego rodzaju dane mogą być wykorzystane 
do wyliczenia PPP, o ile towarzyszą im 
odpowiednie przestrzenne czynniki 
korygujące. Stosuje się je, aby dokonać 
korekty danych z badania wykonanego w 
wybranych miejscach do danych 
reprezentatywnych dla średniej krajowej.

3.1 Nie naruszając przepisów zawartych w 
art. 2 ust. 2, gromadzenie danych może 
ograniczać się do jednego lub kilku miejsc w 
ramach danego terytorium gospodarczego. 
Tego rodzaju dane mogą być wykorzystane 
do wyliczenia PPP, o ile towarzyszą im 
odpowiednie przestrzenne czynniki 
korygujące oraz informacje dotyczące cen 
towarów i usług konsumpcyjnych i 
związane z nimi wskaźniki 
reprezentatywności. Stosuje się je, aby 
dokonać korekty danych z badania 
wykonanego w wybranych miejscach do 
danych reprezentatywnych dla średniej 
krajowej.

Or. pt

Uzasadnienie

Ten poziom informacji jest niezbędny, gdyż w przeciwnym razie wyliczenie PPP może 
prowadzić do błędnych wyników opartych na informacji, która w niedostatecznym stopniu 
odzwierciedla ceny towarów i usług w miejscu lub w miejscach należących do terytorium 
gospodarczego, do którego odnosi się dane wyliczenie.


