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RÖVID INDOKOLÁS

A vásárlóerő-paritások (PPP-k) valutaváltási árfolyamok, amelyek egyszerre váltanak egy 
közös mesterséges valutába (vásárlóerő-egységek, PPS) és egyenlítik ki a különböző valuták 
vásárlóerejét. Más szóval, megszüntetik az átállásban lévő országok árszintjeinek 
különbségét, és lehetővé teszik a GDP és összesítése valódi, tisztán mennyiségi alapú, 
országok közötti összehasonlítását. Még az euró bevezetését követően is szükséges a PPP-k 
kalkulációja, mivel az euró az eurózónához tartozó egyes országokban különböző 
vásárlóerővel bír a nemzeti árszintektől függően. 

A PPP-k az EU gazdaságilag és politikailag alapvető mutatói. A 2007–2013-as időszakra a 
PPP-ket használják a Strukturális Alapok keretében és a Kohéziós Alapok kötelező 
mutatóiként. A Bizottságnak törvény által meghatározott feladata, hogy a GDP-t vásárlóerő 
alapján számolja ki. A tagállamokat azonban jelenleg nem kötelezik törvény az 
együttműködésre. A rendeletre irányuló javaslat szerint az Eurostaton keresztül a Bizottság 
lesz felelős azért, hogy koordinálja az alapvető információkat, kiszámolja és közzétegye a 
PPP-ket és a tagállamokkal való konzultáció keretében tökéletesítse a módszert. A 
tagállamoknak közölniük kell az alapvető információkat, írásos tanúsítványt kell kiadniuk a 
felmérés eredményeiről, és meg kell bizonyosodniuk a szolgáltatott adatok érvényességéről.

A vélemény előadója hangsúlyozza, hogy külön erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy 
az EU statisztikai apparátusának hatékonysága növekedjen mind technikai értelemben, mind 
az emberi erőforrások tekintetében. Az Eurostat és a nemzeti statisztikai intézmények közötti 
koordinációt erősíteni kell, hogy a statisztikai gyűjtések eredményessége és pontossága 
fokozódjon. A vélemény előadóját aggodalommal tölti el, hogy amint arra az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye is kitér1, a Bizottság (az Eurostat) országonként 
számítja a PPP-ket, nem pedig régiónként. E számítások azonban a régiók gazdasági 
teljesítményének értékelésére szolgálnak. Nem ritkák a tagállamokon belüli regionális 
különbségek az áruk és szolgáltatások ára vonatkozásában. Ezért tehát alapvető fontosságú, 
hogy a tagállamok gazdasági és technikai erőfeszítéseket tegyenek annak biztosítására, hogy a 
területi korrekciós együtthatók a lehető legpontosabban tükrözzék az árkülönbségeket.

A PPP-k kiszámításának jelenleg nincsenek meg a jogi keretei, a rendeleti javaslat azonban 
kielégítő módon kitölti e jogi vákuumot. Mivel kötelező érvényű szabályokra van szükség, 
amelyek meghatározzák a Bizottság és a tagállamok illetékességét, és arra, hogy a munka 
kötelező jelleget kapjon, a Bizottság rendeletre irányuló javaslata üdvözlendő.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

  
1 ECO/184 - CESE 1149/2006; A vásárlóerő-paritásokról szóló tájékoztatás
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon 
a bruttó hazai termék (GDP) volumenének 
összehasonlítására a tagállamok 
viszonylatában, elengedhetetlenül fontos, 
hogy a Közösség olyan vásárlóerő-
paritásokkal (Purchasing Power Parities, 
PPP-k) rendelkezzen, melyek tükrözik a 
tagállamok között fennálló árszínvonal-
különbségeket.

(1) Annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon 
a bruttó hazai termék (GDP) volumenének 
összehasonlítására a tagállamok 
viszonylatában, elengedhetetlenül fontos, 
hogy a Közösség olyan vásárlóerő-
paritásokkal (Purchasing Power Parities, 
PPP-k) rendelkezzen, melyek tükrözik a 
tagállamok között fennálló árszínvonal-
különbségeket, mivel a nemzetközi GDP és 
árösszehasonlításokban a bármely 
országhoz kapcsolódó alapadatok bármely 
hibája meghamisíthatja a végső 
eredményeket.

Indokolás

Ideális esetben a PPP-k összehasonlítása olyan eredményeket hoz, amelyek feltárják a 
nemzeti számítások gyűjtésének különbségeit, és amelyeket nem befolyásolják az adatok 
mennyiségi méréseinek különbségei. A fogyasztási sémák és az árszintek országok közötti 
különbsége miatt elvileg a maximális árakat kell összegyűjteni megbízható, az országonkénti 
viszonylagos árváltozásokat helyesen mérő PPP-k létrehozása érdekében. 

Módosítás: 2
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A Bizottság hagyományosan 
országonként számította a vásárlóerő-
paritásokat, és mivel gyakran vannak 
regionális különbségek az áruk és 
szolgáltatások árában, külön figyelmet kell 
fordítani annak biztosítására, hogy a 
számított PPP-k tükrözzék az árak 
regionális különbségeit is.

Indokolás
A Bizottság (az Eurostat) országonként számítja a PPP-ket, nem pedig régiónként. E 
számítások azonban a régiók gazdasági teljesítményének értékelésére szolgálnak. Nem ritkák 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a tagállamokon belüli regionális különbségek az áruk és szolgáltatások ára vonatkozásában. 
Ezért tehát alapvető fontosságú, hogy a tagállamok gazdasági és technikai erőfeszítéseket 
tegyenek annak biztosítására, hogy a területi korrekciós együtthatók a lehető legpontosabban 
tükrözzék az árak földrajzi különbségeit.

Lásd az 1. módosítás indokolását is.

Módosítás: 3
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A közösségi PPP-k kiszámítása 
érdekében biztosítani kell az Eurostat és a 
nemzeti statisztikai intézmények közötti 
megfelelő összhangot.

Indokolás

Az Eurostat és a nemzeti statisztikai intézmények közötti koordinációt erősíteni kell, hogy a 
statisztikai gyűjtések eredményessége és pontossága fokozódjon.

Módosítás: 4
4. cikk (1) bekezdés ea) pont (új)

ea) az átláthatóság biztosításáért és az 
Európai Parlamentnek a PPP-k 
kiszámításával kapcsolatos információkkal 
való ellátásáért.

Indokolás

A PPP-k az EU gazdaságilag és politikailag alapvető mutatói. A Bizottság javaslata szerint a 
PPP-k jogi keretei létrehozásának javítania kell a PPP-k teljes meghatározási folyamatának 
átláthatóságát, időbeosztását és minőségét. Alapvető fontosságú, hogy biztosítva legyen az 
átláthatóság és az Európai Parlament megfelelő tájékoztatása.

Módosítás: 5
4. cikk (2) bekezdés első albekezdés

(2) Az alapinformációk szolgáltatása során a 
tagállamok az I. mellékletben ismertetett 
eljárást követik.

(2) Az alapinformációk szolgáltatása során a 
tagállamok az I. mellékletben ismertetett 
eljárást követik, és figyelembe kell vennie az 
árak és szolgáltatások árában meglévő, 
országokon belüli regionális különbségeket 
a PPP-k kiszámításában okozott eltérések 
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megakadályozása érdekében.

Indokolás

Lásd az 1. és a 2. módosítás indokolását.


