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Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor de levering van basisgegevens over koopkrachtpariteiten en 
voor de berekening en verspreiding van deze pariteiten

Voorstel voor een verordening (COM(2006)0135 – C6-0100/0042 – 2006/0042(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 6
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De Commissie berekent van oudsher 
de KKP's per land, en aangezien er vaak 
regionale verschillen in de prijzen van 
goederen en diensten zijn, is een extra 
inspanning nodig om ervoor te zorgen dat 
de berekende KKP's ook de regionale 
prijsverschillen weerspiegelen, met inbegrip 
van de regionale prijsvariaties die te zien 
zijn in de ultraperifere regio's, de 
noordelijke regio's en schaarsbevolkte 
regio's.

Or. pt
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Motivering

Volgt dezelfde lijn als de tekst van de rapporteur voor advies, omdat het doel van de 
toevoeging is dat de gebruikte methoden voor de berekening van de KKP's worden aangepast 
aan de ultraperifere regio's, en de noordelijke en/of schaarsbevolkte regio's, die 
geconfronteerd worden met buitengewone en permanente beperkingen (bijvoorbeeld grote 
afstand van het Europese continent) die rechtstreekse gevolgen hebben voor de prijzen van 
goederen.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 7
Overweging 7

(7) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(7) De voor de uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen worden 
vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 
tot vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Artikel 8 van 
besluit 1999/468/EG moet strikt worden 
toegepast.

Or. pt

Motivering

Juridische verduidelijking waarmee het Parlement actiever kan worden betrokken bij 
besluitvorming en de tenuitvoerlegging van de maatregelen die nodig zijn voor de toepassing 
van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 8
Artikel 2, lid 1, alinea 2

Die gegevens omvatten prijzen, de 
uitsplitsing van de besteding van het BBP en 
andere in bijlage I genoemde gegevens.

Die gegevens omvatten prijzen, waarin 
rekening wordt gehouden met eventuele 
regionale verschillen, de uitsplitsing van de 
besteding van het BBP en andere in bijlage I 
genoemde gegevens.

Or. pt
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Motivering

De Commissie (Eurostat) berekent de KKP's per land en niet per regio. Aangezien er zeer 
opvallende regionale variaties in hetzelfde economische gebied kunnen worden vastgesteld, 
kunnen berekeningen op deze grondslag wellicht leiden tot misleidende resultaten.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 9
Artikel 4, lid 1, letters d) en e)

d) de ontwikkeling van een methodiek in 
overleg met de lidstaten;

d) de ontwikkeling van een methodiek die 
kan worden toegepast op nationaal en 
regionaal niveau, in overleg met de 
lidstaten en de relevante regionale partners, 
met inbegrip van een specifieke methodiek
die moet worden toegepast op de 
ultraperifere regio's, de noordelijke regio's 
en regio's met een lage 
bevolkingsdichtheid, overeenkomstig de 
desbetreffende bepalingen van het Verdrag;

e) de garantie dat de lidstaten gelegenheid 
krijgen om vóór publicatie hun opmerkingen 
over de KKP-resultaten kenbaar te maken en 
dat de Commissie (Eurostat) naar behoren 
met deze opmerkingen rekening zal houden.

e) de garantie geven dat de lidstaten en de 
relevante regionale partners gelegenheid 
krijgen om vóór publicatie hun opmerkingen 
over de KKP-resultaten kenbaar te maken en 
dat de Commissie (Eurostat) naar behoren 
met deze opmerkingen rekening zal houden.

Or. pt

Motivering

Met deze toevoeging moet de methodiek die gebruikt wordt om KKP's te berekenen beter op 
regionale situaties, die verschillen van de algemene nationale situatie, worden toegesneden.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 10
Bijlage 1, punt 2, punt 2.1, tabel

Prijzen van consumptiegoederen en diensten
en daarmee verbonden 
representativiteitsindicatoren: Driejaarlijks

Prijzen van consumptiegoederen en diensten
en daarmee verbonden 
representativiteitsindicatoren: Jaarlijks
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Or. pt

Motivering

Aangezien de prijzen voortdurend verschillen (dat wil zeggen, meer dan één maal per drie 
jaar) moet de bijwerking van de basisinformatie doeltreffender worden. Deze noodzaak moet 
in evenwicht worden gebracht met de eis dat de procedures voor het vergaren en leveren van 
informatie niet al te bureaucratisch zijn.

Amendement ingediend door Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 11
Bijlage 1, punt 3, punt 3.1 

3.1. Onverminderd artikel 2, lid 2, mag de 
gegevensverzameling beperkt blijven tot een 
of meer plaatsen in het economisch gebied. 
De op deze manier verzamelde gegevens 
mogen voor de berekening van de KKP's 
worden gebruikt, mits ze vergezeld gaan van 
geschikte ruimtelijke aanpassingsfactoren 
voor de berekening van de voor het 
nationale gemiddelde representatieve 
gegevens op basis van de op deze plaatsen 
verzamelde enquêtegegevens.

3.1. Onverminderd artikel 2, lid 2, mag de 
gegevensverzameling beperkt blijven tot een 
of meer plaatsen in het economisch gebied. 
De op deze manier verzamelde gegevens 
mogen voor de berekening van de KKP's 
worden gebruikt, mits ze vergezeld gaan van 
geschikte ruimtelijke aanpassingsfactoren en 
informatie over de prijzen van 
gebruiksgoederen en diensten en 
indicatoren voor de representativiteit voor 
de berekening van de voor het nationale 
gemiddelde representatieve gegevens op 
basis van de op deze plaatsen verzamelde 
enquêtegegevens.

Or. pt

Motivering

Dit informatieniveau is van essentieel belang, omdat anders de berekening van de KKP's tot 
verkeerde gegevens leidt, die gebaseerd zijn op informatie, waarbij niet genoeg rekening 
wordt gehouden met de prijzen van goederen en diensten ter plaatse respectievelijk de 
plaatsen in de economische zone waarop deze berekening betrekking heeft.


