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LYHYET PERUSTELUT

Ostovoimapariteetit (OVP) ovat valuutanmuuntokursseja, joilla taloudelliset indikaattorit 
muunnetaan yhteiseksi keinotekoiseksi valuutaksi (ostovoimastandardit, OVS) ja joita 
käytetään eri valuuttojen ostovoiman tasaamiseen. Toisin sanoen niillä poistetaan 
maidenväliset hintasasoerot muuntamisprosessissa, mikä mahdollistaa puhtaiden 
volyymivertailujen tekemisen eri maiden BKT:n ja sen aggregaattien välillä. Myös euron 
käyttöönoton jälkeen on yhä laskettava ostovoimapariteetit, koska euron ostovoima vaihtelee 
yksittäisissä euroalueen maissa kansallisesta hintatasosta riippuen. 

Ostovoimapariteetit ovat EU:lle taloudellisesti ja poliittisesti hyvin tärkeitä indikaattoreita. 
Kaudella 2007–2013 niitä sovelletaan rakennerahastoihin ja pakollisina vertailuarvoina 
koheesiorahastoon. Komissiolla on lainsäädäntöön perustuva tehtävä laskea BKT ostovoima 
huomioon ottaen. Jäsenvaltioilla ei tällä hetkellä ole kuitenkaan lainsäädäntöön perustuvaa 
velvoitetta osallistua siihen. Asetusehdotuksessa komission tehtäviin kuuluu Eurostatin 
välityksellä koordinoida perustiedon hankintaa, laskea ja julkaista ostovoimapariteetit ja 
kehittää menetelmiä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden tehtävänä on tuottaa 
perusaineisto, antaa kirjallinen hyväksyntä tutkimustuloksille ja varmistaa tuotetun aineiston 
validiteetti. 

Lausunnon valmistelija korostaa, että on pyrittävä lisäämään EU:n tilastokoneiston 
tehokkuutta niin teknisesti kuin henkilöstöresurssien osalta. On myös tehostettava Eurostatin 
ja jäsenvaltioiden tilastolaitosten koordinointia, jotta voidaan lisätä tehokkuutta ja parantaa 
koottujen tilastojen tarkkuutta. Lausunnon valmistelija panee Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean1 tapaan merkille, että komissio (Eurostat) laskee ostovoimapariteetit 
maittain eikä alueittain. Laskelmia hyödynnetään kuitenkin arvioitaessa alueiden taloudellista 
suorituskykyä. Tavaroiden ja palvelujen hinnoissa on jäsenvaltioittain toisinaan huomattavia 
alueellisia eroja. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot turvautuvat kaikkiin käytettävissään oleviin 
taloudellisiin ja teknisiin keinoihin, jotta hintojen maantieteelliset erot tulevat alueellisissa 
korjauskertoimissa mahdollisimman tarkasti esiin.

Ostovoimapariteettien laskennalle ei ole tällä hetkellä olemassa oikeudellista kehystä, ja 
ehdotetulla asetuksella korjataan tämä puute tyydyttävällä tavalla. Koska tarvitaan sitovat 
säännöt, joilla määritellään komission ja jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja luodaan työlle 
lakisääteinen perusta, komission ehdottama asetus on tervetullut.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Yhteisön on tunnettava jäsenvaltioiden 
ostovoimapariteetit (OVP), jotka kuvaavat 
jäsenvaltioiden välisiä hintatasoeroja, jotta 
volyymivertailuja eri jäsenvaltioiden 
bruttokansantuotteiden (BKT) kesken 
voitaisiin tehdä.

(1) Jotta voidaan tehdä volyymivertailuja 
eri jäsenvaltioiden bruttokansantuotteiden 
(BKT) kesken, yhteisön on tunnettava 
jäsenvaltioiden ostovoimapariteetit (OVP), 
jotka kuvaavat jäsenvaltioiden välisiä 
hintatasoeroja, koska pienetkin virheet 
jotakin maata koskevissa perustiedoissa 
voidat vääristää kokonaistuloksen 
kansainvälisissä BKT- ja hintavertailuissa.

Perustelu

Ihannetapauksessa OVP-vertailujen tulokset kertovat eroista kansallisten tietojen keruussa, 
eivätkä niihin vaikuta erot volyymimittauksessa. Koska maiden välillä on eroja 
kulutusmalleissa ja hintatasoissa, olisi kerättävä enimmäismäärä hintoja sellaisten 
ostovoimapariteettien saamiseksi, jotka mittaavat oikein maiden suhteellisten hintojen 
kehitystä. 

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Komissio on perinteisesti laskenut 
ostovoimapariteetit maittain, mutta koska 
tavaroiden ja palvelujen hinnoissa on usein 
alueellisia eroja, tarvitaan erityiskeinoja 
varmistamaan, että lasketut 
ostovoimapariteetit ilmentävät myös 
alueellisia hintaeroja. 

Perustelu
Komissio (Eurostat) laskee ostovoimapariteetit maittain eikä alueittain. Laskelmia 
hyödynnetään kuitenkin arvioitaessa alueiden taloudellista suorituskykyä. Tavaroiden ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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palvelujen hinnoissa on jäsenvaltioittain toisinaan huomattavia alueellisia eroja. Siksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot turvautuvat taloudellisiin ja teknisiin keinoihin, jotta hintojen 
maantieteelliset erot tulevat alueellisissa korjauskertoimissa mahdollisimman tarkasti esiin.

Katso myös tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Yhteisön ostovoimapariteettien 
laskemiseksi on huolehdittava Eurostatin ja 
jäsenvaltioiden tilastolaitosten 
asianmukaisesta koordinoinnista.

Perustelu
On tehostettava Eurostatin ja jäsenvaltioiden tilastolaitosten koordinointia, jotta voidaan 
lisätä tehokkuutta ja parantaa koottujen tilastojen tarkkuutta.

Tarkistus 4
4 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) varmistaa avoimuus ja antaa 
Euroopan parlamentille tietoa 
ostovoimapariteettien laskennasta.

Perustelu

Ostovoimapariteetit ovat EU:lle taloudellisesti ja poliittisesti hyvin tärkeitä indikaattoreita. 
Komission ehdotuksessa todetaan, että oikeudellisen perustan antaminen 
ostovoimapariteeteille parantaisi ostovoimapariteettien tuottamisprosessin avoimuutta, 
laatua ja oikea-aikaisuutta. On erittäin tärkeää varmistaa avoimuus ja huolehtia 
tiedonkulusta parlamenttiin.

Tarkistus 5
4 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jäsenvaltiot noudattavat liitteessä I 
määrättyjä menettelyjä perusaineistoa 
tuottaessaan.

2. Jäsenvaltiot noudattavat liitteessä I 
määrättyjä menettelyjä perusaineistoa 
tuottaessaan ja ottavat huomioon tavaroiden 
ja palvelujen hinnoissa jäsenvaltioittain 
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esiintyvät alueelliset erot, jotta vältetään 
vääristymät ostovoimapariteettien 
laskennassa.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 ja 2 perustelu.


