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KORT BEGRUNDELSE

Købekraftpariteter er valutaomregningsrater, der både omregner til en fælles kunstig valuta 
kaldet købekraftstandard og udligner de nationale valutaers købekraftforskelle. Med andre ord 
eliminerer de forskellene i prisniveauer mellem landene i omregningsprocessen og gør det 
muligt at foretage en meningsfuld, ren mængdesammenligning af BNP og dets aggregater 
mellem landene. Selv efter indførelsen af euroen, er det stadig nødvendigt at beregne 
købekraftpariteterne, eftersom euroen har forskellig købekraft i de enkelte eurolande alt efter 
de nationale prisniveauer.

Købekraftpariteter er økonomisk og politisk vitale indikatorer for EU. I perioden 2007-2013 
vil de blive brugt til strukturfondene og som obligatoriske referencepunkter for 
Samhørighedsfonden. Kommissionen har et lovfæstet ansvar for, at BNP beregnes på basis af 
købekraften. Dog har medlemsstaterne på nuværende tidspunkt ikke nogen lovmæssig 
forpligtelse til at samarbejde. I forslaget til forordning skal Kommissionen, gennem Eurostat, 
have ansvaret for at koordinere indberetningen af basisoplysninger, at beregne og 
offentliggøre købekraftpariteter og at udvikle metodologi i samråd med medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne skal sørge for at indberette basisoplysninger, udstede skriftlig 
dokumentation af undersøgelsesresultaterne og sikre sig, at de data, der foreligger, er gyldige.

Den rådgivende ordfører understreger behovet for en ekstra indsats for at øge EU's statistiske 
apparats effektivitet, både rent teknisk og med hensyn til de menneskelige ressourcer. 
Koordination mellem Eurostat og de nationale statistikinstitutter skal styrkes for at øge de 
producerede statistikkers effektivitet og nøjagtighed. Den rådgivende ordfører er bekymret 
over, som det også nævnes i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs1 udtalelse, at 
Kommissionen (Eurostat) beregner købekraftpariteter for lande og ikke for regioner. Alligevel 
bruges disse beregninger til at evaluere regionernes økonomiske præstationer. Regionale 
forskelle inden for medlemsstaterne med hensyn til priser på varer og tjenester er ikke en 
sjældenhed. Det henstilles derfor til, at medlemsstaterne gør alt, hvad der står i deres magt 
økonomisk og teknisk for at sikre, at de geografiske omregningsfaktorer giver et så retvisende 
billede som muligt af de geografiske prisforskelle.

Et retsgrundlag for beregningen af købekraftpariteter eksisterer på nuværende tidspunkt ikke, 
og den foreslåede forordning udfylder dette juridiske tomrum på en tilfredsstillende facon. Set 
ud fra behovet for bindende bestemmelser, der definerer Kommissionens og medlemsstaternes 
kompetencer, og for at give arbejdet et lovgrundlag, hilses Kommissionens forslag til 
forordning velkommen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  
1 ECO/184 – CESE 1149/2006; Oplysninger om købekraftpariteter
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

For at kunne foretage en sammenligning 
mellem medlemsstaternes 
bruttonationalprodukt (BNP) udtrykt i 
mængde er det af afgørende betydning for 
Fællesskabet at råde over købekraftpariteter, 
som afspejler forskellene mellem 
medlemsstaternes prisniveauer.

For at kunne foretage en sammenligning 
mellem medlemsstaternes 
bruttonationalprodukt (BNP) udtrykt i 
mængde er det af afgørende betydning for 
Fællesskabet at råde over købekraftpariteter, 
som afspejler forskellene mellem 
medlemsstaternes prisniveauer, da enhver 
fejl i basisoplysningerne vedrørende et 
hvilket som helst land kan fordreje kan 
fordreje det overordnede resultat ved 
internationale BNP- og 
prissammenligninger.

Begrundelse

Ideelt set tilvejebringer sammenligning af købekraftpariteter resultater, der afslører forskelle 
i nationalregnskabssystemerne og ikke er påvirkede af forskelle i varernes mængdeomfang. 
På grund af forskellene i forbrugsmønstrene og prisniveauerne landene imellem skal der i 
princippet samles et prismaksimum for at etablere solide købekraftpariteter, der måler den 
relative prisudvikling i landene korrekt.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Kommissionen har traditionelt 
beregnet købekraftpariteter for lande, men 
da der ofte er regionale forskelle på 
prisniveauet for varer og tjenester, er der 
brug for en ekstra indsats for at sikre, at de 
beregnede købekraftpariteter også afspejler 
de regionale prisforskelle.

Begrundelse

Kommissionen (Eurostat) beregner købekraftpariteter for lande og ikke for regioner. Alligevel 
bruges disse beregninger til at evaluere regionernes økonomiske præstationer. Regionale 
forskelle inden for medlemsstaterne med hensyn til priser på varer og tjenester er ikke en 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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sjældenhed. Det henstilles derfor til, at medlemsstaterne gør alt, hvad der står i deres magt 
økonomisk og teknisk for at sikre, at de geografiske omregningsfaktorer giver et så retvisende 
billede som muligt af de geografiske prisforskelle.

Se også begrundelse for ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Der bør for at beregne Fællesskabets 
købekraftpariteter sikres en passende 
koordinering mellem Eurostat og de 
nationale statistikinstitutter.

Begrundelse

Koordineringen mellem Eurostat og de nationale statistikinstitutter skal styrkes for at øge de 
producerede statistikkers effektivitet og nøjagtighed.

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 1, litra e a (nyt)

(ea) at sikre gennemsigtighed og at 
informere Europa-Parlamentet om 
beregningen af købekraftpariteter.

Begrundelse

Købekraftpariteter er økonomisk og politisk vitale indikatorer for EU. Kommissionens forslag 
fastslår, at skabelsen af en lovmæssig basis for købekraftpariteter skal forbedre 
gennemsigtigheden, aktualiteten og kvaliteten af hele processen med udarbejdelse af 
købekraftpariteter. Det er meget vigtigt at sikre gennemsigtighed, og at behørige oplysninger 
gives til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 2, afsnit 1

2. Medlemsstaterne følger proceduren i bilag 
I i forbindelse med indberetningen af 
basisoplysninger.

2. Medlemsstaterne følger proceduren i bilag 
I i forbindelse med indberetningen af 
basisoplysninger og tager hensyn til 
regionale prisforskelle på varer og tjenester 
inden for medlemsstaterne for at undgå 
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fordrejninger ved beregningen af 
købekraftpariteter undgås.

Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag 1 og 2.


