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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Paritajiet ta’ Kapaċità għall-Infiq (PKI) huma rati ta’ kambju tal-munita li jinbidlu f’munita 
artifiċjali komuni (Standard tal-Poter ta’ Akkwist, SPA), u li jagħmel indaqs il-poter ta' 
akkwist ta’ muniti nazzjonali differenti.  Fi kliem ieħor, ineħħu d-differenzi fil-livelli ta’ 
prezz bejn pajjiżi li jinsabu fil-proċess tal-bdil, u jippermettu tqabbil purament ta' valur 
sinifikanti tal-PGD u l-aggregati tiegħhom madwar il-pajjiżi. Anke wara d-ħul ta' l-Euro,  
jibqa' jkun meħtieġ li jiġu kkalkulati il-PKI peress li l-Euro għandu poter ta’ akkwist differenti 
fil-pajjiżi individwali taż-żona Euro, skond il-livelli nazzjonali ta’ prezz. 

PKI huma indikaturi ekonomikament u politikament vitali għall-UE. Għall-perjodu ta' l-2007-
2013 huma ser jintużaw għall-Fondi Strutturali u bħala benchmarks obbligatorji għall-Fondi 
ta' Koeżjoni. Il-Kummissjoni għandha responsabilità statutorja sabiex jiġi kkalkulat il-PGD 
fuq bażi ta’ poter ta’ l-akkwist; Madankollu, fil-mument, l-Istati Membri m'għandhom l-ebda 
obbligazzjoni legali biex jikkoperaw. Fil-proposta għal regolament, il-Kummissjoni permezz 
tal-Eurostat ser tkun responsabbli għal koordinament ta' l-informazzjoni bażika, l-ikkalkular u 
l-ippubblikar ta' PKI u modifiki tal-metidoloġija b'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu informazzjoni bażika, joħorġu ċertifikazzjoni bil-miktub tar-
riżultati tas-sondaġġ u jiżguraw il-validità tad-dejta pprovduta.

Ir-rapporteur għal opinjoni jenfasizza l-bżonn għal sforz ulterjuri sabiex tiżdied l=effiċjenza 
ta' l-apparat ta' l-istatistika ta' l-UE, kemm mill-aspett tekniku kif ukoll mill-aspett ta' riżorsi 
umani. Koordinazzjoni bejn l-Eurostat u l-istituzzjonijiet nazzjonali ta' l-istatistika għandha 
tissaħħaħ biex tiżdied l-effiċjenza u l-preċiżjoni ta' l-istatistika miġbura. Ir-rapporteur għal 
opinjoni mħasseb dwar il-fatt, li hu anke nnotat fl-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew1, li l-Kummissjoni (l-Eurostat) tikkalkula l-PKI bil-pajjiżi, u mhux bir-reġjuni. 
Madankollu, dawn il-kalkoli huma użati fl-evalwazzjoni ta' l-andament ekonomiku ta' reġjuni. 
Differenzi reġjunali, fl-Istati Membri, fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi mhumiex rari. 
Għalhekk hu kruċjali li l-Istati Membri jagħmlu sforzi ekonomiċi u tekniċi biex jiżguraw li 
koeffiċjenti tal-korrezzjoni spazjali jirriflettu differenzi ġeografiċi fil-preżżijiet, preċiżi kemm 
jista' jkun possibli.

Bħalissa m'hemm l-ebda qafas legali għall-kalkolu tal-PKI, u ir-Regolament ippropost jimla 
dan il-vojt legali b'mod sodisfaċenti. Minħabba l-bżonn ta' regoli li jorbtu li jiddefinixxu l-
kompetenzi tal-Kummissjoni u l-Istati membri u biex ix-xogħol jingħata bażi statutorja, il-
Proposta għal Regolament tal-Kummissjoni se tiġi aċċettata.

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; Informazzjoni dwar il-Paritajiet ta’ Kapaċità għall-Infiq 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 1

(1) Sabiex jinkiseb paragun bejn il-Prodott 
Gross Domestiku (PGD) f’termini ta’ volum 
bejn l-Istati Membri, il-Komunità għandha 
ħtieġa essenzjali li jkollha Parità ta’
Kapaċità għall-Infiq (PKI) li tirrifletti d-
differenzi fil-livell tal-prezzijiet bejn l-Istati 
Membri.

(1)  Sabiex jinkiseb paragun bejn il-Prodott 
Gross Domestiku (PGD) f’termini ta’ volum 
bejn l-Istati Membri, il-Komunità għandha 
ħtieġa essenzjali li jkollha Parità ta’ 
Kapaċità għall-Infiq (PKI) li tirrifletti d-
differenzi fil-livell tal-prezzijiet bejn l-Istati 
Membri, peress li, fil-PGD internazzjonali 
u fil-paraguni tal-prezz, kull żball fid-dejta 
bażika relatata ma' kwalunkwe pajjiż tista' 
tgħawweġ ir-riżultati ġenerali.

Ġustifikazzjoni

Idealment, il-paraguni tal-PKI jipprovdu riżultati li juru differenzi fil-ġbir ta' kontijiet 
nazzjonali u li mhumiex influwenzati minn differenzi fil-kalkolu tal-volum ta' oġġetti. 
Minħabba differenzi fis-sistemi tal-konsum u fil-livelli tal-preżżijiet bejn pajjiżi, fil-prinċipju, 
għandu jinġabar massimu ta' prezzijiet biex tiġi stabbilita PKI soda li tikkalkula b'mod korrett 
l-iżvilupp tal-prezz relattiv fil-pajjiżi.

Emenda 2
Premessa 1 a (ġdida)

(1a) Normalment, il-Kummissjoni kkalkulat 
il-PKI bil-pajjiż u, miħabba li ħafna drabi 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.



PA\638734MT.doc 5/6 PE 380.852v01-00

MT

hemm differenzi reġjonali fil-prezzijiet ta' 
prodotti u servizzi, hemm bżonn sforz 
ulterjuri biex jiżġura li l-PKI li jiġu 
kkalkulati jirriflettu differenzi reġjonali fil-
prezzijiet ukoll.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (Eurostat) tikkalkula l-PKI bil-pajjiż, mhux bir-reġjun. Madankollu, 
dawn il-kalkoli huma użati fl-evalwazzjoni ta' l-andament ekonomiku ta' reġjuni. Differenzi 
reġjonali, fl-Istati Membri, fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi mhumiex rari. Għalhekk hu 
kruċjali li l-Istati Membri jagħmlu sforzi ekonomiċi u tekniċi biex jiżguraw li koeffiċjenti tal-
korrezzjoni spazjali jirriflettu differenzi ġeografiċi fil-preżżijiet, preċiżi kemm jista' jkun 
possibli.

Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda 1.

Emenda 3
Premessa 2 a (ġdida)

(2a) Għall-iskop tal-kalkolu tal-PKI tal-
Komunità, għandha koordinazzjoni xierqa 
bejn l-Eurostat u istituzzjonijiet nazzjonali 
ta' l-istatistika għandha tkun żgurata.

Justification

Koordinazzjoni bejn l-Eurostat u l-istituzzjonijiet ta' l-istatistika nazzjonali għandha 
tissaħħaħ biex tiżdied l-effiċjenza u l-preċiżjoni ta' statistika miġbura.

Emenda 4
Artikolu 4, paragrafu 1, punt (e a) (ġdid)

(ea) sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-
Parlament Ewropew jirċievi informazzjoni 
dwar il-kalkolu tal-PKI.

Justification

PKI huma indikaturi ekonomikament u politikament vitali għall-UE. Il-proposta tal-
Kummissjoni tgħid li t-tfassil ta' bażi legali għal PKI għandu jtejjeb it-trasparenza, il-
puntwalità u l-kwalità tal-proċess sħiħ tal-produzzjoni tal-PKI. Huwa ta' importanza vitali li 
trasparenza u fluss ta' informazzjoni xierqa lill-Parlament Ewropew, jiġu żġurati.
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Emenda 5
Artikolu 4, paragrafu 2, subparagrafu 1

2. L-Istati Membri għandhom isegwu l-
proċedura stabbilita fl-Anness I meta jkunu 
qed jipprovdu l-informazzjoni bażika. 

2. L-Istati Membri għandhom isegwu l-
proċedura stabbilita fl-Anness I meta jkunu 
qed jipprovdu l-informazzjoni bażika, u 
għandhom jikkunsidraw id-differenzi 
reġjonali, fl-Istati, fil-prezzijiet ta' prodotti 
u servizzi sabiex jiġu evitati distorsjonijiet 
fil-kalkolu ta' PKI.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emendi 1 u 2.
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