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BEKNOPTE MOTIVERING

KKP's zijn omrekeningskoersen voor valuta's voor de omzetting in een gemeenschappelijke 
kunstmatige valuta, de zogeheten koopkrachtstandaard (KKS) die aldus de koopkracht van de 
verschillende nationale valuta op een gelijk niveau  brengen. Met andere woorden zij 
elimineren de verschillen in prijsniveau tussen de landen bij het omrekeningsproces en maken 
daarmee een zinvolle en zuivere volumevergelijking van het BBP en de BBP-aggregaten 
tussen landen mogelijk. Ook na de invoering van de euro is het nog nodig KKP's te 
berekenen, omdat de koopkracht van de euro in de afzonderlijke landen van de eurozone 
uiteenloopt en afhangt van het nationale prijsniveau.

KKP's zijn indicatoren die voor de EU vanuit economisch en beleidstechnisch oogpunt van 
vitaal belang zijn. Voor het tijdvak 2007-2013 worden ze door de structuurfondsen gebruikt 
als verplichte normen voor het cohesiefonds. De Commissie heeft de statutaire verplichting 
het BBP te berekenen op grond van de koopkracht. De lidstaten echter zijn tot dusverre niet 
verplicht tot samenwerking. In het voorstel van de Commissie voor een verordening zal de 
Commissie via Eurostat de verantwoordelijkheid dragen voor de coördinatie van de 
basisinformatie, de berekening en publicatie van de KKP's  en, in overleg met de lidstaten 
voor de aanpassing van de toegepaste methodes. De lidstaten moeten de basisinformatie 
leveren, een certificaat  van de onderzoeksresultaten publiceren en de geldigheid van de 
geleverde gegevens waarborgen.

De rapporteur beklemtoont de noodzaak van een extra inspanning voor de verbetering van de 
doeltreffendheid van het statistisch instrument van de EU, zowel in technische zin als wat 
betreft het personeelsbestand. Ter vergroting van de doeltreffendheid en de actualiteit van de 
verzamelde statistieken dient de coördinatie tussen Eurostat en de nationale instituten voor 
statistiek te worden verbeterd. De rapporteur is er bezorgd over dat de Commissie (Eurostat) 
de KKP's berekent per land en niet per regio; dit wordt ook opgemerkt in het advies van het 
Economisch en Sociaal Comité (1). Deze berekeningen worden echter gebruikt om de 
economische prestaties van de regio's te evalueren Regionale verschillen in prijsniveau van 
goederen en diensten binnen dezelfde lidstaat zijn geen uitzondering. Het is dan ook van 
essentieel belang dat de lidstaten zich, zowel in economisch als in technisch opzicht 
inspannen om ervoor te zorgen dat geografische prijsverschillen zo nauwkeurig mogelijk door 
ruimtelijke correctiecoëfficiënten worden weergegeven.

Voor de berekening van de KKP's bestaat momenteel geen rechtskader en de voorgestelde 
verordening dient dit rechtsvacuüm op de juiste wijze op te vullen. Gezien de noodzaak voor 
bindende regels die de bevoegdheden van de Commissie en de lidstaten vastleggen en de 
werkzaamheden een statutaire grondslag bieden, moet het Commissievoorstel voor een 
verordening worden toegejuicht.  

(1) ECO/184 - CESE 1149/2006; KKP-informatie
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De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 1

(1) Voor een volumevergelijking van het 
bruto binnenlands product (BBP) tussen de 
lidstaten onderling heeft de Commissie 
absoluut behoefte aan koopkrachtpariteiten 
(KKP's) waarin de verschillen in prijspeil 
tussen de lidstaten tot uiting komen.

(1) Voor een volumevergelijking van het 
bruto binnenlands product (BBP) tussen de 
lidstaten onderling heeft de Commissie 
absoluut behoefte aan koopkrachtpariteiten 
(KKP's) waarin de verschillen in prijspeil 
tussen de lidstaten tot uiting komen, 
aangezien bij internationale BBP- en 
prijsvergelijkingen fouten in de 
basisgegevens voor een bepaald land, het 
uiteindelijke resultaat kunnen vertekenen. 

Motivering

Idealiter leveren vergelijkingen van het BBP resultaten op die de verschillen blootleggen bij 
de verzameling van de nationale rekeningen en niet worden beïnvloed door verschillen in het 
volume van producten. Wegens verschillende consumptiepatronen en prijsniveaus tussen 
landen moet in beginsel een maximum aan prijzen worden verzameld voor de vaststelling van 
betrouwbare KKP's die op de juiste wijze de prijsontwikkelingen in de landen meten.

Amendement 2
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De Commissie heeft van oudsher 
KKP's berekend per land, maar gezien het 
feit dat er vaak regionale prijsverschillen 
voor goederen bestaan, zijn extra 
inspanningen nodig om ervoor te zorgen 
dat in de berekende KKP's ook regionale 
prijsverschillen tot uiting komen.  

Motivering

De Europese Commissie (Eurostat) berekent KKP's per land en niet per regio. Deze 
berekeningen worden echter gebruikt om de economische prestaties van de regio's te 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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beoordelen. Regionale verschillen tussen prijzen van goederen en diensten vormen in de Unie 
geen uitzondering. Het is dan ook van vitaal belang dat de lidstaten zich inspannen om, zowel 
in economisch als in technisch opzicht, ervoor te zorgen dat ruimtelijke correctiecoëfficiënten 
zo nauwkeurig mogelijk de geografische prijsverschillen tot uiting brengen.

Amendement 3
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Voor de berekening van 
communautaire KKP's is een adequate 
coördinatie tussen Eurostat en de nationale 
instellingen voor statistiek onontbeerlijk.

Motivering

De coördinatie tussen Eurostat en de nationale instellingen voor statistiek moet worden 
verbeterd om de doeltreffendheid en de nauwkeurigheid van de verzamelde statistieken te 
vergroten. 

Amendement 4
Artikel 4, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) transparantie en informatie aan het 
Europees Parlement over de berekening 
van KKP's. 

Motivering

KKP's zijn voor de Unie essentiële indicatoren op het punt van economie en beleid. In het 
Commissievoorstel wordt verklaard dat met het scheppen van een rechtsgrondslag de 
transparantie, actualiteit en kwaliteit van het gehele ontstaansproces van KKP's wordt 
vergroot. Het is van essentieel belang dat transparantie en een adequate informatiestroom 
naar het Europees Parlement gewaarborgd is.  

Amendement 5
Artikel 4, lid 2, alinea 1

2. De lidstaten leveren de basisgegevens 
volgens de procedure van bijlage I.

2. De lidstaten leveren de basisgegevens 
volgens de procedure van bijlage I.en 
nemen daarbij de regionale prijsverschillen 
binnen de lidstaten tussen prijzen van 
goederen en diensten in aanmerking, om te 
voorkomen dat bij de berekening van 
KKP's distorsies optreden.
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Motivering

Zie de motivering bij de amendementen 1 en 2.


