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KORTFATTAD MOTIVERING

Köpkraftspariteter är omräkningstal för olika valutor som både omvandlar till en gemensam 
artificiell valuta, kallad köpkraftsstandard, och utjämnar olika nationella valutors köpkraft. De 
eliminerar med andra ord prisnivåskillnader mellan länder under omräkningsprocessen och 
gör det möjligt att göra meningsfulla rena volymjämförelser av BNP och dess aggregat mellan 
länder. Efter införandet av euron är det fortfarande nödvändigt att beräkna köpkraftspariteter, 
eftersom euron har olika köpkraft i de enskilda länderna inom euroområdet, beroende på den 
nationella prisnivån.

Köpkraftspariteter är ekonomiskt och politiskt oumbärliga indikatorer för EU. Under perioden 
2007–2013 kommer de att användas i anslutning till strukturfonderna och som ett 
obligatoriska riktmärken för Sammanhållningsfonden. Kommissionen har en lagstadgad 
förpliktelse att beräkna BNP på grundval av köpkraften; medlemsstaterna har emellertid för 
närvarande ingen juridisk skyldighet att samarbeta. Enligt förslaget till förordning skall 
kommissionen via Eurostat samordna grunduppgifterna, beräkna och offentliggöra 
köpkraftspariteterna och anpassa metoderna i samråd med medlemsstaterna, vilka i sin tur 
skall sända in grunduppgifterna, skriftligen godkänna undersökningsresultaten och säkerställa 
att uppgifterna är korrekta.

Föredraganden betonar behovet av ytterligare ansträngningar för att effektivisera EU:s 
statistiska mätningar, både tekniskt och i fråga om mänskliga resurser. Samordningen mellan 
Eurostat och medlemsstaternas nationella statistiska organ bör stärkas för att öka den 
insamlade statistikens effektivitet och noggrannhet. Föredraganden delar också den oro som 
uttrycks i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, nämligen oron över att 
kommissionen (Eurostat) beräknar köpkraftspariteter för respektive land och inte för regioner. 
Beräkningarna används emellertid för att bedöma de ekonomiska resultaten i regionerna. 
Regionala skillnader, inom medlemsstaterna, i priserna på varor och tjänster är inte ovanliga.
Därför är det synnerligen viktigt att medlemsstaterna anstränger sig i ekonomiskt och tekniskt 
avseende så att de spatiala justeringsfaktorerna så exakt som möjligt avspeglar de geografiska 
prisskillnaderna.

En rättslig grund för beräkning av köpkraftspariteter saknas för närvarande och förslaget till 
förordning fyller denna juridiska lucka på ett tillfredsställande sätt. Eftersom det finns ett 
behov av bindande regler som avgränsar kommissionens och medlemsstater befogenheter och 
ett behov av att förankra förfarandet i lagstiftningen, bör kommissionens förslag till 
förordning välkomnas.

  
1 ECO/184 – CESE 1149/2006; Information on Purchasing Power Parities (Uppgifter om köpkraftspariteter).
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) För att kunna jämföra volymen på 
medlemsstaternas bruttonationalprodukt 
(BNP) är det mycket viktigt att 
gemenskapen har köpkraftspariteter som 
speglar prisnivåskillnaderna mellan 
medlemsstaterna.

(1) För att kunna jämföra volymen på 
medlemsstaternas bruttonationalprodukt 
(BNP) är det mycket viktigt att 
gemenskapen har köpkraftspariteter som 
speglar prisnivåskillnaderna mellan 
medlemsstaterna, eftersom fel i
grunduppgifter som hänför sig till ett enda 
land kan förvränga de övergripande 
resultaten i internationella jämförelser av 
BNP och priser.

Motivering

Under idealiska förhållandet ger jämförelser av köpkraftspariteter sådana resultat som 
avslöjar skillnader i nationalräkenskaperna och som inte påverkas av skillnader i 
volymberäkning av poster. På grund av skillnader i konsumtionsmönster och prisnivåer 
länder emellan bör, i princip, så många priser som möjligt insamlas för att fastställa solida 
köpkraftspariteter, som på ett korrekt sätt mäter den relativa prisutvecklingen i olika länder.

Ändringsförslag 2
Skäl 1a (nytt)

(1a) Kommissionen har traditionellt 
beräknat köpkraftspariteter landsvis, och 
eftersom det ofta finns regionala skillnader 
i priserna på varor och tjänster behövs det 
ytterligare insatser för att garantera att de 
beräknade köpkraftspariteterna också 
återspeglar regionala prisskillnader.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Europeiska kommissionen (Eurostat) beräknar köpkraftspariteter för respektive land och inte 
för regioner. Beräkningarna används emellertid för att bedöma de ekonomiska resultaten i 
regionerna. Regionala skillnader, inom medlemsstaterna, i priserna på varor och tjänster är 
inte ovanliga. Därför är det synnerligen viktigt att medlemsstaterna anstränger sig i 
ekonomiskt och tekniskt avseende för att de spatiala justeringsfaktorerna så exakt som möjligt 
avspeglar de geografiska prisskillnaderna.

Se också motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 3
Skäl 2a (nytt)

(2a) För beräkningen av köpkraftspariteter 
bör lämplig samordning mellan Eurostat 
och medlemsstaternas nationella statistiska 
organ garanteras.

Motivering

Samordningen mellan Eurostat och medlemsstaternas nationella statistiska organ bör stärkas 
för att öka den insamlade statistikens effektivitet och noggrannhet.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 1, led ea (nytt)

ea) garantera öppenhet och tillhandahålla
Europaparlamentet information om 
beräkning av köpkraftspariteter.

Motivering

Köpkraftspariteter är ekonomiskt och politiskt oumbärliga indikatorer för EU. Enligt 
kommissionens förslag kommer upprättandet av en rättslig grund för köpkraftspariteter att 
förbättra insyn, aktualitet och kvalitet för hela processen för utarbetandet av 
köpkraftspariteter. Det är synnerligen viktigt att insyn och ett tillbörligt informationsflöde till 
Europaparlamentet garanteras.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall vid rapporteringen 
av grunduppgifter följa det förfarande som 

2. Medlemsstaterna skall vid rapporteringen 
av grunduppgifter följa det förfarande som 
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anges i bilaga I. anges i bilaga I, och beakta regionala 
skillnader inom medlemsstaterna i priserna 
på varor och tjänster för att förhindra 
förvrängningar vid beräkningen av 
köpkraftspariteter.

Motivering

Se motiveringarna till ändringsförslagen 1 och 2.


