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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Purchasing Power Parities (PPPs) are currency conversion rates that both convert to 
a common artificial currency (Purchasing Power Standards, PPS) and equalise the purchasing 
power of different currencies. In other words, they eliminate the differences in price levels 
between countries in the process of conversion, and allow meaningful pure volume 
comparison of GDP and its aggregates between countries. Even after the launch of the euro, 
it is still necessary to calculate PPPs since the euro has different purchasing power in the 
individual euro-zone countries, depending on national price levels.

PPPs are economically and politically vital indicators for the EU. For the period 2007-2013 
they will be used for the Structural Funds and as compulsory benchmarks for the Cohesion 
Fund. The Commission has a statutory responsibility for calculating GDP on a purchasing 
power basis. However, the Member States have at the moment no legal obligation to co-
operate. In the proposal for a regulation the Commission through Eurostat is to be responsible 
for coordinating the basic information, calculating and publishing PPPs and adjusting 
methodology in consultation with Member States. Member States are to provide basic 
information, issue written certification of the survey results and ensure the validity of the data 
provided.

The draftsperson stresses the need for an extra effort to increase the efficiency of the EU's 
statistical apparatus, both technically and in terms of human resources. Co-ordination between 
Eurostat and national statistic institutions should be strengthen to increase the efficiency and 
accuracy of statistics collected. The draftsperson is concerned that, which is also noted in the 
opinion by the European Economic and Social Committee , the Commission (Eurostat) 
calculates PPPs by countries, and not by regions. These calculations are, however, used 
to evaluate the economic performance of regions. Regional differences, within Member 
States, in prices of goods and services are not rare. It is, therefore, crucial that Member States 
make economic and technical efforts to ensure that spatial correction coefficients reflect 
geographical differences in prices, as precisely as possible.

A legal framework for the calculation of PPPs is currently absent, and the proposed 
Regulation fills this legal vacuum in a satisfying way. Given the need for binding rules that 
define the competences of the Commission and the Member States and to give the work 
statutory basis, the Commission Proposal for a Regulation is to be welcomed.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Aby Společenství dosáhlo srovnání 
hrubého domácího produktu (HDP) 
z hlediska objemu mezi členskými státy, 
nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, 
které odráží rozdíly v cenových hladinách 
mezi členskými státy.

(1) Aby Společenství dosáhlo srovnání 
hrubého domácího produktu (HDP) 
z hlediska objemu mezi členskými státy, 
nezbytně potřebuje znát parity kupní síly, 
které odráží rozdíly v cenových hladinách 
mezi členskými státy, jelikož při 
mezinárodním srovnání HDP a cen mohou 
jakékoli chyby týkající se základních údajů 
jedné ze zemí vést ke zkreslení celkových 
výsledků.

Odůvodnění

Ideally, PPP comparisons provide results that reveal differences in the collection of national 
accounts and are not influenced by differences in the volume measurement of items. Due to 
differences in consumption patterns and price levels between countries, in principle, a 
maximum of prices should be collected for establishing solid PPPs that correctly measure 
relative price development in countries.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Komise tradičně vypočítávala paritu 
kupní síly podle jednotlivých zemí 
a vzhledem k tomu, že se často vyskytují 
rozdíly v cenách zboží a služeb mezi 
jednotlivými regiony, je zapotřebí se zvlášť 
zasadit o to, aby hodnocená parita kupní síly 
odrážela také regionální rozdíly.

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku
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Odůvodnění
The European Commission (Eurostat) calculates PPPs by countries, not by regions. These 
calculations are, however, used to evaluate the economic performance of regions. It is not 
rare that regional differences, within Member States, in prices of goods and services occur.
It is, therefore, crucial that Member States make effort, both economically and technically, 
to ensure that spatial correction coefficients reflect as precisely as possible geographical 
differences in prices.

See also justification for amendment 1.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Pro účely výpočtu parity kupní síly 
Společenství je potřeba zajistit vhodnou 
koordinaci mezi Eurostatem a statistickými 
úřady jednotlivých zemí.

Odůvodnění

Co-ordination between Eurostat and national statistic institutions should be strengthen to 
increase the efficiency and accuracy of statistics collected.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 4 odst. 1 písm. ea) (nové)

ea) zajištění transparentnosti a poskytování 
informací o výpočtu parity kupní síly 
Evropskému parlamentu. 

Odůvodnění

PPPs are economically and politically vital indicators for the EU. The Commission proposal 
states that the setting-up of a legal basis for PPPs should improve the transparency, 
timeliness and quality of the entire process of PPP production. It is of vital importance that 
transparency and appropriate information flow to the European Parliament is ensured.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 2 podostavec 1

2. Členské státy při poskytování základních 
informací dodržují postup stanovený 
v příloze I.

2. Členské státy při poskytování základních 
informací dodržují postup stanovený 
v příloze I přihlížejí k regionálním rozdílům 
v cenách zboží a služeb v jednotlivých 
státech s cílem zabránit zkreslení 
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při výpočtu parity kupní síly.

Odůvodnění

See justification for amendment 1 and 2.


