
PA\638734ET.doc PE 380.852v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2006/0042(COD)

8.11.2006

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise
ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad
(KOM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))

Arvamuse koostaja: Gerardo Galeote



PE 380.852v01-00 2/6 PA\638734ET.doc

ET

PA_Legam



PA\638734ET.doc 3/6 PE 380.852v01-00

ET

LÜHISELGITUS

Ostujõu pariteedid on valuuta ümberarvestuskursid, mille abil toimub nii ümberarvestus 
ühisesse kunstlikku vääringusse (ostujõu standard) kui ka erinevate valuutade ostujõu 
võrdsustamine. Teiste sõnadega kõrvaldatakse nende abil konverteerimisega riikide 
hinnatasemete erinevused, võimaldades nii eri riikide sisemajanduse kogutoodangu (SKT) ja 
selle koondnäitajate puhtmahulist võrdlemist. Ostujõu pariteetide arvutamine on vajalik ka 
pärast euro kasutuselevõtmist, kuna erinevates eurotsooni riikides on eurol erinev ostujõud, 
mis sõltub riikide hinnatasemetest. 

Ostujõu pariteedid on ELi jaoks majanduslikult ja poliitiliselt elutähtsad näitajad. Aastatel 
2007–2013 kasutatakse neid struktuurifondide ja kohustuslike võrdlusnäitajatena 
Ühtekuuluvusfondi juures. Komisjonil on seadusjärgne kohustus arvutada SKTd ostujõu 
põhjal. Seejuures ei ole liikmesriikidel praegu õiguslikku kohustust temaga koostööd teha. 
Määruse ettepaneku kohaselt vastutab komisjon Eurostati kaudu alusteabe kooskõlastamise, 
ostujõu pariteetide arvutamise ja avaldamise ning (konsulteerides liikmesriikidega) vastava 
metoodika korrigeerimise eest. Liikmesriigid peavad esitama alusandmed, kinnitama 
kirjalikult uuringutulemused ja tagama esitatavate andmete õigsuse.

Arvamuse koostaja rõhutab vajadust teha täiendavaid pingutusi ELi statistikaaparaadi 
tõhususe suurendamiseks nii tehnika kui ka inimressursside osas. Eurostati ja riiklike 
statistikaametite tegevuse kooskõlastamist tuleb tugevdada, et suurendada kogutava statistika 
täpsust ja tõhusust. Arvamuse koostajale teeb muret ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
arvamuses1 nimetatud asjaolu, et komisjon (Eurostat) arvutab ostujõu pariteedid mitte 
piirkondade, vaid riikide kaupa. Samas aga kasutatakse neid arvutusi piirkondade 
majandustulemuste hindamiseks. Küllaltki sageli on kaupade ja teenuste hinnad 
liikmesriikides piirkonniti erinevad. Seetõttu on väga tähtis, et liikmesriigid püüaksid nii 
majanduslikult kui ka tehniliselt tagada, et ruumilised paranduskoefitsiendid kajastaksid 
võimalikult täpselt geograafilisi hinnaerinevusi.

Praegu puudub ostujõu pariteetide arvutamiseks õiguslik raamistik, ja määruse projekt täidab 
rahuldavalt selle õigusliku tühiku. Arvestades vajadust komisjoni ja liikmesriikide pädevusi 
määratlevate siduvate eeskirjade ja tehtavale tööle õigusliku aluse andmise järele, tuleb 
komisjoni määruse ettepanekut tervitada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006. Teave ostujõu pariteetide kohta.
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Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1

(1) Selleks et võrrelda liikmesriikide 
sisemajanduse kogutoodangu (edaspidi 
„SKT“) suurust, vajab ühendus ostujõu 
pariteete, mis peegeldavad hinnataseme 
erinevusi liikmesriikide vahel.

(1) Selleks, et võrrelda liikmesriikide 
sisemajanduse kogutoodangu (edaspidi 
„SKT“) suurust, vajab ühendus ostujõu 
pariteete, mis peegeldavad hinnataseme 
erinevusi liikmesriikide vahel, kuna 
rahvusvahelistes sisemajanduse 
kogutoodangu ja hinna võrdlustes võivad 
vead ükskõik millist riiki iseloomustavates 
alusandmetes kogutulemust moonutada.

Selgitus

Ideaaljuhul annab ostujõu pariteetide võrdlemine tulemusi, mis võimaldavad avastada 
erinevusi rahvamajanduse arvepidamises ja ei sõltu kaubaartiklite füüsiliste mahtude 
erinevustest. Riikide tarbimisharjumuste ja hinnatasemete erinevuste tõttu tuleks 
usaldusväärsete, siseriiklike suhteliste hindade muutusi õigesti kajastavate ostujõu pariteetide 
saamiseks põhimõtteliselt koguda võimalikult palju hinnaandmeid.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1 a (uus)

(1 a) Tavapäraselt on komisjon arvutanud 
ostujõu pariteedid riikide lõikes; arvestades, 
et kaupade ja teenuste hindades esineb sageli 
piirkondlikke erinevusi, tuleb täiendavalt 
pingutada selle tagamiseks, et arvutatavad 
ostujõu pariteedid kajastaksid ka 
piirkondlikke hinnaerinevusi.

Selgitus

Komisjon (Eurostat) arvutab ostujõu pariteedid mitte piirkondade, vaid riikide lõikes. Samas 
kasutatakse neid arvutusi aga piirkondade majandustulemuste hindamisel. Üsna sageli on 
kaupade ja teenuste hinnad liikmesriikides piirkonniti erinevad. Seetõttu on väga tähtis, et 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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liikmesriigid püüaksid nii majanduslikult kui ka tehniliselt tagada, et ruumilised 
paranduskoefitsiendid kajastaksid võimalikult täpselt geograafilisi hinnaerinevusi.

Vaata ka muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Ühenduse ostujõu pariteetide 
arvutamiseks tuleb tagada tegevuse 
nõuetekohane kooskõlastamine Eurostati 
ja riiklike statistikaametite vahel.

Selgitus

Eurostati ja riiklike statistikaametite tegevuse kooskõlastamist tuleb tugevdada, et 
suurendada kogutava statistika täpsust ja tõhusust.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõike 1 punkt e a (uus)

(e a) tagada läbipaistvus ja anda Euroopa 
Parlamendile teavet ostujõu pariteetide 
arvutamise kohta.

Selgitus

Ostujõu pariteedid on ELi jaoks majanduslikult ja poliitiliselt elutähtsad näitajad. Komisjoni 
ettepanekus öeldakse, et ostujõu pariteetidele õigusliku aluse loomine peaks parandama kogu 
pariteetide määramise protsessi läbipaistvust, õigeaegsust ja kvaliteeti. On eluliselt tähtis 
tagada läbipaistvus ja vajalik teabevoog Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

2. Liikmesriigid järgivad alusandmeid esitades 
I lisas ettenähtud korda. 

2. Liikmesriigid järgivad alusandmeid 
esitades I lisas ettenähtud korda ning 
võtavad arvesse riigisiseste kauba- ja 
teenusehindade piirkondlikke erinevusi, et 
vältida moonutusi ostujõu pariteetide 
arvutamisel. 
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Selgitus

Vaata muudatusettepanekute 1 ja 2 selgitusi.


