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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Paritete kupne moči (PKM) so količniki za pretvorbo valut, ki omogočajo pretvorbo v skupno 
umetno valuto (standardi kupne moči, SKM) in izravnavo kupne moči različnih valut.  Z 
drugimi besedami, njihova uporaba v procesu pretvorbe omogoča odpravo razlik v cenah med 
državami in ustrezno, popolnoma količinsko primerjavo BDP in njegovih agregatov med 
državami. Tudi po uvedbi eura je še vedno potrebno izračunati PKM, ker ima euro različno 
kupno moč v posameznih državah euroobmočja glede na raven nacionalnih cen. 

PKM so za EU v gospodarskem in političnem smislu ključni kazalniki. V obdobju 2007–2013 
se bodo uporabljali za strukturne sklade in kot obvezna referenca za kohezijski sklad.  
Komisija ima zakonsko odgovornost v zvezi z izračunom BDP na osnovi kupne moči. Vendar 
pa države članice trenutno niso pravno zavezane k sodelovanju. Predlog uredbe predvideva, 
da je Eurostat v imenu Komisije dolžan usklajevati osnovne informacije, izračunati in objaviti 
PKM ter prilagoditi metodologijo po posvetovanju z državami članicami. Države članice 
morajo zagotoviti osnovne informacije, izdati potrdilo o rezultatih raziskav in jamčiti za 
verodostojnost zagotovljenih podatkov.

Pripravljavec mnenja poudarja potrebo po nadaljnjih prizadevanjih za povečanje učinkovitosti 
statističnega sistema EU tako v tehničnem smislu kot tudi z vidika človeških virov. Za večjo 
učinkovitost in natančnost statistik je treba okrepiti sodelovanje med Eurostatom in 
nacionalnimi statističnimi organi. Pripravljavec mnenja je zaskrbljen, ker Komisija (Eurostat) 
izračunava PKM glede na državo in ne regijo, kar ugotavlja tudi Evropski ekonomski in 
socialni odbor v svojem mnenju1. Vendar se ti izračuni uporabljajo za vrednotenje 
gospodarske uspešnosti regij. Regionalne razlike v cenah blaga in storitev znotraj držav članic 
se pogosto pojavljajo. Zato je temeljnega pomena, da države članice z ekonomskega in 
tehničnega vidika zagotovijo, da prostorski korekcijski koeficienti čim natančneje odražajo 
geografske razlike v cenah. 

Trenutno ni pravnega okvira za izračun PKM in predlagana uredba zadovoljivo zapolnjuje 
pravno praznino. Predlog Komisije je dobrodošel, ker je potrebno določiti obvezujoča pravila, 
ki opredeljujejo pristojnosti Komisije in držav članic ter zagotoviti zakonsko podlago za delo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija2 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; Informacije o paritetah kupne moči.
2 Še neobjavljeno v UL.
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Uvodna izjava 1

(1) Za zagotovitev primerjave bruto 
domačega proizvoda (BDP) v smislu obsega 
med državami članicami mora Komisija 
nujno poznati paritete kupne moči (PKM), ki 
odražajo razlike v ravneh cen med državami 
članicami.

(1) Za zagotovitev primerjave bruto 
domačega proizvoda (BDP) v smislu obsega 
med državami članicami mora Komisija 
nujno poznati paritete kupne moči (PKM), ki 
odražajo razlike v ravneh cen med državami 
članicami, saj v mednarodnih primerjavah 
BDP in cen kakršnakoli napaka v osnovnih 
podatkih v zvezi s katerokoli državo lahko 
izkrivi splošni rezultat.

Obrazložitev

V idealnih razmerah primerjave PKM zagotavljajo rezultate, ki odražajo razlike v zbiranju 
nacionalnih podatkov in na katere ne vplivajo razlike v merjenju velikosti elementov. Zaradi 
razlik v vzorcih potrošnje in ravni cen med državami je načeloma potrebno zbrati čim več 
cen, da bi določili zanesljive PKM, s katerimi se pravilno meri relativno gibanje cen v 
državah.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Komisija običajno izračunava PKM 
glede na državo; zaradi pogostnosti 
regionalnih razlik v cenah blaga in storitev 
si je potrebno nadalje prizadevati, da bi 
izračunane PKM odražale tudi regionalne 
razlike.

Obrazložitev

Evropska komisija (Eurostat) izračunava PKM glede na državo in ne na regijo. Vendar se ti 
izračuni uporabljajo za vrednotenje gospodarske uspešnosti regij. Neredkokdaj pride do 
regionalnih razlik v cenah blaga in storitev znotraj držav članic. Zato je temeljnega pomena, 
da države članice z ekonomskega in tehničnega vidika zagotovijo, da prostorski korekcijski 
koeficienti čim natančneje odražajo geografske razlike v cenah. 

Glej tudi obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Za namen izračunavanja PKM 
Skupnosti je treba zagotoviti ustrezno 
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usklajevanje med Eurostatom in 
nacionalnimi statističnimi organi.

Obrazložitev

Treba je okrepiti sodelovanje med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi organi, da se 
poveča učinkovitost in točnost statistik.

Predlog spremembe 4
Člen 4, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) jamčenje preglednosti in zagotavljanje 
informacij o izračunu PKM Evropskemu 
parlamentu.

Obrazložitev

PKM so za EU v gospodarskem in političnem smislu ključni kazalniki. V predlogu Komisije je 
navedeno, da bi vzpostavitev pravne podlage za PKM morala izboljšati preglednost, 
pravočasnost in kakovost celotnega postopka oblikovanja PKM. Zagotavljanje preglednosti in 
ustreznega pretoka informacij Evropskemu parlamentu je ključnega pomena.

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice pri zagotavljanju osnovnih 
informacij sledijo postopku iz Priloge I.

2. Države članice pri zagotavljanju osnovnih 
informacij sledijo postopku iz Priloge I in 
upoštevajo regionalne razlike znotraj držav 
v cenah blaga in storitev, da se tako 
prepreči izkrivljanje izračunov PKM. 

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogoma sprememb 1 in 2.


