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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parytety siły nabywczej (PPP) to stosunki wymiany walut, przy pomocy których dokonuje się 
zarówno przeliczeń na wspólną sztuczną walutę (standard siły nabywczej, PPS), jak i 
równoważy siłę nabywczą rożnych walut. Innymi słowy eliminują one różnice w poziomach 
cen między krajami w procesie konwersji, pozwalając tym samym na dokonywanie pomiędzy 
krajami sensownych porównań dotyczących jedynie wielkości PKB i jego agregatów. Nawet 
po wprowadzeniu euro wciąż istnieje konieczność obliczania PPP, ponieważ siła nabywcza 
euro jest różna w poszczególnych krajach strefy euro w zależności od krajowego poziomu 
cen.

Pod względem gospodarczym i politycznym PPP są dla UE istotnymi wskaźnikami. W 
odniesieniu do okresu 2007-2013 będą one wykorzystywane w przypadku funduszy 
strukturalnych oraz jako obowiązkowe wielkości referencyjne dla Funduszu Spójności. 
Komisja ma prawny obowiązek obliczania PKB w oparciu o siłę nabywczą. Jednak w chwili 
obecnej państwa członkowskie nie są prawnie zobowiązane do współpracy. Zgodnie z 
wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Komisja, za pośrednictwem Eurostatu, ma być 
odpowiedzialna za koordynowanie podstawowych informacji, obliczanie i publikowanie PPP 
oraz dostosowywanie metodologii w porozumieniu z państwami członkowskimi. 
Obowiązkiem państw członkowskich jest dostarczanie podstawowych informacji, wydawanie 
pisemnych zaświadczeń dotyczących wyników badań oraz zagwarantowanie prawidłowości 
dostarczonych danych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla potrzebę podjęcia dodatkowych wysiłków w 
celu poprawy skuteczności unijnego systemu gromadzenia danych statystycznych, zarówno 
pod względem technicznym, jak i kadrowym. Należy podnieść stopień koordynacji 
współpracy między Eurostatem i krajowymi instytucjami gromadzącymi dane statystyczne w 
celu poprawy skuteczności i dokładności gromadzonych informacji. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej jest zaniepokojony tym, że Komisja (Eurostat) oblicza PPP w odniesieniu do 
krajów, a nie regionów, co w swojej opinii dostrzega również Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny1. Obliczenia te wykorzystuje się jednak do oceny wyników 
gospodarczych regionów. Różnice regionalne w cenach towarów i usług w państwach 
członkowskich nie są rzadkością. Kwestią niezwykle istotną jest wobec tego podjęcie przez 
państwa członkowskie odpowiednich działań w sferze gospodarczej i technicznej w celu 
zagwarantowania, że geograficzne współczynniki korygujące jak najdokładniej 
odzwierciedlają różnice cen w regionach.

W chwili obecnej nie ma ram prawnych regulujących kwestię obliczania PPP, a 
zaproponowane rozporządzenie w sposób zadowalający wypełnia tę próżnię prawną. Ze 
względu na potrzebę wprowadzenia wiążących przepisów określających kompetencje Komisji 
i państw członkowskich, a także w celu nadania tej pracy podstawy prawnej, z zadowoleniem 
należy przyjąć wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia.

POPRAWKI

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; informacje na temat parytetów siły nabywczej.
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Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

(1) W celu otrzymania porównania 
wysokości produktu krajowego brutto (PKB) 
między Państwami Członkowskimi, 
Wspólnota koniecznie potrzebuje dostępu do 
parytetów siły nabywczej (PPP), które 
reprezentują różnice w poziomie cen 
pomiędzy Państwami Członkowskimi.

(1) W celu otrzymania porównania 
wysokości produktu krajowego brutto (PKB) 
między państwami członkowskimi, 
Wspólnota koniecznie potrzebuje dostępu do 
parytetów siły nabywczej (PPP), które 
reprezentują różnice w poziomie cen 
pomiędzy państwami członkowskimi, 
ponieważ w międzynarodowych 
porównaniach PKB i cen każdy błąd w 
danych podstawowych dotyczących jednego 
dowolnego kraju może zafałszować ogólne 
wyniki.

Uzasadnienie

W sytuacji idealnej na podstawie porównań PPP otrzymuje się wyniki wskazujące na różnice 
w sposobie sporządzania rachunku narodowego i na które nie mają wpływu różnice w 
pomiarze objętościowym artykułów. Ze względu na różne modele konsumpcji i różnice w 
poziomach cen między krajami należy w zasadzie gromadzić jak najwięcej danych cenowych 
w celu ustalenia wiarygodnych PPP, na podstawie których możliwe będzie poprawne 
określenie względnych zmian cen w poszczególnych krajach.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Komisja dotychczas obliczała PPP dla 
poszczególnych krajów, ale ze względu na 
częste różnice regionalne w cenach
towarów i usług potrzebne są dodatkowe 
wysiłki w celu zagwarantowania, że 
wyliczone PPP odzwierciedlają również 
regionalne różnice cen.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.



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

PL

Uzasadnienie
Komisja Europejska (Eurostat) oblicza PPP dla poszczególnych krajów, a nie regionów. 
Obliczenia te wykorzystuje się jednak do oceny wyników gospodarczych regionów. 
Występowanie regionalnych różnic w cenach towarów i usług w państwach członkowskich nie 
jest rzadkością. Kwestią niezwykle istotną jest wobec tego podjęcie przez państwa 
członkowskie odpowiednich działań, zarówno w sferze gospodarczej, jak i technicznej, w celu 
zagwarantowania, że geograficzne współczynniki korygujące jak najdokładniej 
odzwierciedlają różnice cen w regionach.

Por. także uzasadnienie do poprawki 1.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2 a (nowy)

(2a) W celu obliczania PPP Wspólnoty 
należy zapewnić odpowiednią koordynację 
współpracy między Eurostatem i krajowymi 
urzędami statystycznymi.

Uzasadnienie

Należy podnieść stopień koordynacji współpracy między Eurostatem a krajowymi urzędami 
statystycznymi w celu poprawy skuteczności i dokładności gromadzonych informacji.

Poprawka 4
Artykuł 4 ustęp 1 litera e a) (nowa)

(ea) zagwarantowanie przejrzystości i 
informowanie Parlamentu Europejskiego o 
obliczeniach PPP.

Uzasadnienie

Pod względem gospodarczym i politycznym PPP stanowią wskaźniki istotne dla UE. We 
wniosku Komisji stwierdzono, że ustanowienie podstawy prawnej dla PPP powinno poprawić 
przejrzystość, terminowość i jakość całego procesu obliczania PPP. Ważne jest 
zagwarantowanie przejrzystości i należytego przepływu informacji do Parlamentu 
Europejskiego.

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 2 akapit 1

2. Przy dostarczaniu podstawowych 
informacji, Państwa Członkowskie postępują 

2. Dostarczając podstawowych informacji, 
państwa członkowskie postępują zgodnie z 
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zgodnie z procedurą określoną w załączniku 
I.

procedurą określoną w załączniku I i 
uwzględniają różnice regionalne cen 
towarów i usług w poszczególnych 
państwach, aby nie dopuścić do 
zafałszowania obliczeń PPP.

Uzasadnienie

Por. uzasadnienie do poprawki 1 i 2.


