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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Perkamosios galios paritetai (PGP) − tai valiutų perskaičiavimo kursai, pagal kuriuos 
perskaičiuojama į bendrą dirbtinę valiutą (t. y. perkamosios galios standartą, PGS) ir kurie 
išlygina skirtingų nacionalinių valiutų perkamąją galią. Kitaip sakant, taikant šiuos paritetus 
perskaičiavimo metu pašalinami kainų lygių skirtumai ir galima tinkamai palyginti šalių gryną 
bendrojo vidaus produkto (BVP) ir jo suvestinių rodiklių vertę. Net ir įvedus eurą, vis dar 
būtina apskaičiuoti PGP, kadangi atskirose euro zonos šalyse euro perkamoji galia skiriasi, 
atsižvelgiant į nacionalinius kainų lygius. 

PGP yra tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu esminiai rodikliai ES. 2007−2013 m. 
laikotarpiu šie perkamosios galios paritetai bus taikomi skirstant struktūrinių fondų lėšas ir į 
juos, kaip į privalomus rodiklius, bus atsižvelgiama skirstant Sanglaudos fondo lėšas. 
Komisija teisiškai įpareigojama apskaičiuoti BVP pagal perkamąją galią, tačiau valstybės 
narės šiuo metu nėra teisiškai įpareigotos bendradarbiauti. Pagal šį pasiūlymą dėl reglamento 
Komisijos vardu veikiantis Eurostatas įpareigojamas koordinuoti pagrindinę informaciją, 
apskaičiuoti ir skelbti PGP ir tobulinti metodiką konsultuojantis su valstybėmis narėmis. 
Valstybės narės turi teikti pagrindinę informaciją, pateikti raštišką tyrimo rezultatų 
patvirtinimą ir užtikrinti duomenų patikimumą.

Pranešėjas pabrėžia, kad būtinos papildomos pastangos siekiant didinti ES statistikos 
institucijų darbo veiksmingumą, atsižvelgiant į techninį ir žmogiškųjų išteklių aspektus. 
Siekiant gerinti renkamų duomenų efektyvumą ir tikslumą, turėtų būti sustiprintas Eurostato ir 
nacionalinių statistikos institucijų veiklos koordinavimas. Pranešėjas susirūpinęs dėl to, kad 
Komisija (Eurostatas) PGP apskaičiuoja pagal šalis, o ne pagal regionus, kaip pabrėžiama ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateiktoje nuomonėje.1 Šie apskaičiavimai 
naudojami regionų ekonominės veiklos rezultatams įvertinti. Neretai pasitaiko regioninių 
prekių ir paslaugų skirtumų vienoje valstybėje narėje. Atsižvelgiant į tai, itin svarbu, kad 
valstybės narės imtųsi ekonominių ir techninių priemonių siekdamos užtikrinti, jog erdvinio 
koregavimo koeficientai kaip įmanoma tiksliau atspindėtų geografinius kainų skirtumus.

Šiuo metu nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojamas PGP, taigi siūlomas 
reglamentas tinkamai užpildytų šią teisinę spragą. Atsižvelgiant į tai, kad būtinos 
įpareigojančios nuostatos, pagal kurias būtų apibrėžta Komisijos ir valstybių narių 
kompetencija ir būtų nustatytas teisinis šios veiklos pagrindas, sveikintinas šis Komisijos 
pasiūlymas dėl reglamento. 

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; informacija apie perkamosios galios paritetus.
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PAKEITIMAI

Regionų plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

(1) Siekiant palyginti valstybių narių 
bendrojo vidaus produkto (BVP) dydį, 
Bendrijai iškyla esminis poreikis turėti 
perkamosios galios paritetus (PGP), 
atspindinčius valstybių narių kainų lygio 
skirtumus.

(1) Siekiant palyginti valstybių narių 
bendrojo vidaus produkto (BVP) dydį, 
Bendrijai iškyla esminis poreikis turėti 
perkamosios galios paritetus (PGP), 
atspindinčius valstybių narių kainų lygio 
skirtumus, kadangi, kalbant apie 
tarptautinį bendrojo vidaus produkto ir 
kainų palyginimą, bet kokios su viena 
šalimi susijusios pagrindinės informacijos 
klaidos gali iškreipti bendrus rezultatus.

Pagrindimas

Geriausiu atveju perkamosios galios paritetų (PGP) palyginimas parodo bendrųjų 
nacionalinių duomenų skirtumus ir atskirų pozicijų apimties skirtumai šiam palyginimui 
įtakos neturi. Dėl įvairių šalių vartojimo įpročių ir kainų lygio skirtumų turėtų būti iš esmės 
surinkti duomenys apie kaip įmanoma daugiau kainų siekiant nustatyti tvirtą PGP, kuris 
rodytų tikrą santykinę kainų raidą šalyse.    

Pakeitimas 2
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

1a) Komisija tradiciškai apskaičiavo PGP 
pagal atskiras šalis, tačiau atsižvelgiant į tai, 
kad įvairiuose regionuose prekių ir paslaugų 
kainos dažnai skiriasi, reikia papildomų 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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pastangų siekiant užtikrinti, jog 
apskaičiuotas PGP atspindėtų taip pat ir 
regioninius kainų skirtumus.    

Pagrindimas

Europos Komisija (Eurostatas) skaičiuoja PGP pagal šalis, ne pagal regionus, tačiau šie 
apskaičiavimai naudojami regionų ekonominės veiklos rezultatams įvertinti. Valstybėse 
narėse neretai pasitaiko regioninių prekių ir paslaugų skirtumų. Atsižvelgiant į tai, itin 
svarbu, kad valstybės narės dėtų ekonomines ir technines pastangas siekdamos užtikrinti, kad 
erdviniai koregavimo koeficientai kaip įmanoma tiksliau atspindėtų geografinius kainų 
skirtumus.  

Žr. taip pat 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

2a) Siekiant apskaičiuoti Bendrijos PGP 
turėtų būti užtikrintas tinkamas Eurostato 
ir nacionalinių statistikos institucijų veiklos 
koordinavimas.

Pagrindimas

Eurostato ir nacionalinių statistikos institucijų veiklos koordinavimas turėtų būti stiprinamas 
siekiant gerinti renkamų statistikos duomenų efektyvumą ir tikslumą.

Pakeitimas 4
4 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) skaidrumo užtikrinimą ir informacijos 
apie PGP apskaičiavimą teikimą Europos 
Parlamentui.

Pagrindimas

PGP yra tiek ekonominiu, tiek politiniu požiūriu esminiai rodikliai ES. Komisijos pasiūlyme 
teigiama, kad teisinio pagrindo PGP apskaičiavimui sukūrimas turėtų padidinti skaidrumą, 
užtikrinti duomenų pateikimą laiku ir pagerinti viso PGP apskaičiavimo proceso kokybę. 
Nepaprastai svarbu, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir tinkamas informacijos teikimas 
Europos Parlamentui.  
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Pakeitimas 5
4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Teikdamos pagrindinę informaciją 
valstybės narės laikosi I priede numatytos 
tvarkos.

2. Teikdamos pagrindinę informaciją 
valstybės narės laikosi I priede numatytos 
tvarkos ir atsižvelgia į regioninius prekių ir 
paslaugų kainų skirtumus valstybėse 
narėse, kad būtų išvengta duomenų 
iškraipymo apskaičiuojant PGP.

Pagrindimas

Žr. 1 ir 2 pakeitimų pagrindimus.


