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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta
(2019/2129(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga (EKP) 2018. aasta aruannet,

– võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ja EKP põhikirja, eriti selle 
artiklit 15,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 127 
lõikeid 1 ja 2, artiklit 130 ja artikli 284 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Keskpanga presidendi kandidaadi Christine Lagarde’i 
4. septembri 2019. aasta kuulamist,

– võttes arvesse Mario Draghi kui Euroopa Keskpanga presidendi 23. septembri 
2019. aasta rahandusalast dialoogi Euroopa Parlamendiga,

 – võttes arvesse G7 stabiilse krüptovara töörühma 18. oktoobri 2019. aasta aruannet 
„Investigating the impact of global stablecoins“ („Globaalse stabiilse krüptovara mõju 
uurimine“),

– võttes arvesse EKP tagasisidet tähelepanekute kohta, mida Euroopa Parlament väljendas 
oma resolutsioonis EKP 2017. aasta aruande kohta,

– võttes arvesse jätkusuutliku rahastamise kõrgetasemelise eksperdirühma 31. jaanuari 
2018. aasta lõpparuannet „Financing a sustainable European Economy“ („Euroopa 
jätkusuutliku majanduse rahastamine“), 

– võttes arvesse oma 29. mai 2018. aasta resolutsiooni jätkusuutliku rahastamise kohta1 ja 
oma 28. märtsi 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse jätkusuutlike investeeringute 
soodustamise raamistik2,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi 
kokkulepet,

– võttes arvesse kodukorra artikli 142 lõiget 1,

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0215.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0325.



PE642.911v02-00 4/13 RR\1197647ET.docx

ET

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0016/2020),

A. arvestades, et komisjoni 2019. aasta sügisese majandusprognoosi kohaselt näitavad 
viimased 2019. aasta andmed SKP kasvu aeglustumist euroalal 1,9 %-lt 2018. aastal 
1,1 %-le 2019. aastal ning EL 27s 2,1 %-lt 2018. aastal 1,4 %-le 2019. aastal, mille 
põhjuseks on hiljutine kaubanduspingete teravnemine, sellega seotud ebakindlus ja 
Brexit;

B. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt oli töötuse määr 2019. aasta augustis ELis 
6,2 % ja euroalal 7,4 %, mis on madalaimad määrad alates juulist 2008; arvestades, et 
töötuse määr on jäänud Euroopa Liidu piires ebaühtlaseks; arvestades, et kõrge noorte 
töötuse määr, mis ületab keskmist määra rohkem kui kaks korda, on jätkuvalt tõsine 
probleem, millega ELis tuleb tegeleda; arvestades, et tööpuuduses püsib erakordne 
piirkondlik ebavõrdsus nii liikmesriikide piires kui ka nende vahel;

C. arvestades, et eurosüsteemi ekspertide 2019. aasta septembri makromajandusliku 
prognoosi kohaselt kujuneb euroala ühtlustatud tarbijahinnaindeksina väljendatava 
aastainflatsiooni määraks 2019. aastal 1,2 %, 2020. aastal 1,0 % ja 2021. aastal 1,5 %, 
mis on eesmärgist 2 % ikka veel madalam; arvestades, et inflatsiooniprognoosis esineb 
euroala piires suuri erinevusi;

D. arvestades, et 2018. aasta lõpuks oli eurosüsteemi bilansi maht rekordiliselt suur – 
4,7 triljonit eurot, mis oli 40 % suurem kui euroala SKT ja 4,25 % (0,2 triljonit) suurem 
kui 2017. aasta lõpus;

E. arvestades, et 2018. aastal oli EKP puhaskasum 1,575 miljardit eurot (2017. aastal 
1,275 miljardit eurot); arvestades, et see kasv tuleneb peamiselt netointressitulu 
suurenemisest USA dollari portfellis ja varaostuprogrammi portfellis;

F. arvestades, et euro tugevam roll ja selle ulatuslikum kasutamine reservvaluutana 
suurendaks ELi suutlikkust kujundada oma poliitilisi seisukohti teistest ülemaailmsetest 
suurjõududest sõltumatult ja see on oluline element Euroopa majandusliku suveräänsuse 
säilitamisel;

G. arvestades, et selleks, et euro saavutaks tugevama ülemaailmse rolli, peab euroala 
kõigepealt suutma toime tulla majanduslangusega, ilma et ükski tema liikmesriik 
kasutaks valitsemissektori võla (vabatahtlikke või muid) väärtuskärpeid;

H. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 127 lõike 5 kohaselt peab EKPS aitama 
säilitada finantsstabiilsust;

I. arvestades, et VKEd, mis on jätkuvalt ELi majanduse ja ühiskonna tugisambaks ning 
mis suurendavad majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vajavad täiendavat toetust;

J. arvestades, et roheliste võlakirjade ülemaailmne emiteerimine on tõusnud vähem kui 
1 miljardilt eurolt 2008. aastal rohkem kui 120 miljardi euroni 2017. aastal ning eurodes 
nomineeritud roheliste võlakirjade netoemissioon on kasvanud alates 2013. aastast 
kümnekordseks; arvestades, et roheliste võlakirjade ja kogu tööstussektori võlakirjade 
tootluse vahe on järk-järgult vähenenud;
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K. arvestades, et sellest positiivsest suundumusest hoolimata moodustavad rohelised 
võlakirjad endiselt ainult 1 % eurodes nomineeritud võlakirjade kogupakkumisest;

L. arvestades, et virtuaalvääringute abil tehtavate tehingute maht on järsult suurenenud ja 
kujutab endast väljakutset traditsiooniliste seaduslike maksevahendite süsteemide 
domineerimisele; arvestades, et virtuaalvääringud on alternatiivsed maksevõimalused, 
mitte seaduslikud maksevahendid;

M. arvestades, et 2018. aasta detsembris läbi viidud Eurobaromeetri uuringu kohaselt tõusis 
rahva toetus eurole 2018. aastal 75 %-ni;

Üldine ülevaade

1. väljendab heameelt EKP rolli üle euro stabiilsuse tagamisel; rõhutab, et EKP 
põhikirjajärgne sõltumatus, mis on sätestatud aluslepingutes, on eeltingimuseks, et ta 
saaks täita oma ülesannet säilitada hinnastabiilsus;

2. toonitab, et euro on puhtalt majanduslikule projektile lisaks ka poliitiline projekt; 
rõhutab ühisraha pöördumatut olemust; juhib tähelepanu aluslepingutes sätestatud 
nõudele, mille kohaselt peavad kõik liikmesriigid peale Ühendkuningriigi ja Taani 
võtma kasutusele ühisraha, kui Maastrichti lähenemiskriteeriumid on täidetud; on 
seisukohal, et osalemist pangandusliidus tuleb käsitleda euroalaga ühineda soovivate 
riikide puhul eelisena;

3. on mures selle pärast, et pärast lühiajalist majanduse elavnemist on euroala 
majanduskasv aeglustunud 1,1 %ni SKPst; on lisaks mures tööstustoodangu ja 
maailmakaubanduse kasvu vähenemise pärast; märgib seetõttu, et nagu Mario Draghi 
rõhutas, on vaja säilitada nii asjakohased likviidsustingimused kui ka teataval määral 
toetav rahapoliitika;

4. rõhutab, et kestlikku majanduskasvu ja hinnastabiilsust ei ole võimalik saavutada 
üksnes rahapoliitikaga ning et vaja on ka toetavat eelarvepoliitikat ja sotsiaalselt 
tasakaalustatud ja tootlikkust suurendavaid struktuurireforme;

5. juhib tähelepanu sellele, et toetavat rahapoliitikat ei tohi käsitleda struktuurireformide 
asendajana;

6. rõhutab palgakasvu ja tööturu taastumise vahelist lahknevust uurinud EKPSi madalat 
palgakasvu käsitleva eksperdirühma järeldusi3; nende järelduste kohaselt saab viimaste 
aastate madalat palgakasvu seletada peamiselt järskude muutustega tehnoloogias ja 
palgaläbirääkimistes (kusjuures viimast mõjutasid muutused palgaläbirääkimiste 
struktuuris, mis vähendasid töötajate läbirääkimisjõudu) ning tööturureeglites – seda 
peamiselt riikides, mida kriis on kõige rohkem mõjutanud –, samuti tööjõu 
alakasutamise, madala inflatsiooni ja tootlikkuse tagasihoidliku kasvu kombinatsioon;

7. rõhutab, et euro rolli tugevdamine nõuab õigeid struktuurilisi tingimusi, mille hulka 

3 ECB Occasional Paper Series No 232 / September 2019: Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries (EKP üldtoimetis nr 232, september 2019: euroala ja Euroopa riikide madala palgakasvu 
tagamaad). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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kuuluvad:

– Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamine;

– pangandusliidu lõplik väljakujundamine;

– kapitaliturgude liidu lõplik väljakujundamine;

8. rõhutab nõuet, mille kohaselt peavad kõik ELi liikmesriigid peale Taani ja 
Ühendkuningriigi võtma kasutusele ühisraha, kui Maastrichti lähenemiskriteeriumid on 
täidetud; kutsub EKPd üles jätkama oma viljakat koostööd ka euroalasse mittekuuluvate 
ELi liikmesriikidega;

Rahapoliitika

9. rõhutab, et EKP avaturuoperatsioonid ja mittestandardsed rahapoliitika meetmed on 
aidanud kaasa majanduse elavnemisele ja rahastamistingimuste paranemisele mitme 
ülekandekanali kaudu ning toonud kaasa tootluse vähenemise paljudes varaklassides; 
palub EKP-l jälgida jätkuvalt oma bilanssi ohustavaid võimalikke riske, varade 
hinnainflatsiooni, ressursside võimalikku väärjaotamist ja hoiustajate ebasoodsat 
olukorda;

10. märgib, et EKP kuulutas 12. septembril 2019 välja ulatusliku majanduse ergutamise 
paketi, mis hõlmab netooste varaostukava raames, mille maht on 20 miljardit eurot 
kuus, hoiuste intressimäära vähendamist 10 baaspunkti võrra, kahetasandilist süsteemi 
reservi tasustamiseks ning lihtsamaid tingimusi sihtotstarbeliste pikaajaliste 
refinantseerimisoperatsioonide jaoks (TLTRO-III); võtab teadmiseks ühehäälsuse 
puudumise ja usub, et EKP juhtkond ja president Lagarde peaksid tegema tööd EKP 
nõukogus esinevate lõhede kaotamise nimel;

11. märgib, et EKP kvantitatiivse lõdvendamise programmi suhtes kohaldatav 
emitendipõhine piirmäär 33 % võib piirata EKP suutlikkust osta mitme liikmesriigi 
võlakirju; on seisukohal, et seda emitendipõhist piirmäära võib olla vaja muuta, kuna 
uuendatud kvantitatiivse lõdvendamise programm on tähtajatu ja võib nõuda võlakirjade 
ostmist, mis ületab mõne liikmesriigi puhul 33 % piirmäära; märgib, et kvantitatiivse 
lõdvendamise programmi eesmärk oli osta liikmesriikide võlakirju proportsionaalselt 
majanduse ja elanikkonna suurusega;

12. võtab teadmiseks EKP nõukogu kavatsuse jätkata tähtaeguvate väärtpaberite põhiosa 
tagasimaksete reinvesteerimist nii kaua, kui see on vajalik;

13. märgib, et negatiivset mõju pankade netointressitulule on seni tasakaalustanud 
suuremast laenuandmisest tulenev tulu ning väiksemad kulutused eraldistele ja väiksem 
kahjum; on mures raskuste pärast, millega seisavad silmitsi eelkõige väikesed pangad; 
kutsub EKPd üles jälgima varade hinnamulli võimalust;

14. rõhutab, et väga madalad või negatiivsed intressimäärad pakuvad võimalusi tarbijatele, 
äriühingutele, sh VKEdele, töötajatele ja laenuvõtjatele, kes saavad kasu majanduse 
hoogustumisest, madalamast töötuse määrast ja väiksematest laenukasutuse kulutustest; 
muret tekitab siiski madala tasuvuse, majandusliku ebavõrdsuse ja üksikisikutest 
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hoiustajate probleemide võimalik mõju pensioni- ja kindlustussüsteemidele; märgib 
lisaks, et mõned liikmesriigid ei ole kasutanud madalat intressimäära oma eelarve 
konsolideerimiseks ja struktuurireformide läbiviimiseks;

15. võtab teadmiseks EKP nõukogu kavatsuse jätkata tähtaeguvate väärtpaberite põhiosa 
tagasimaksete reinvesteerimist nii kaua, kui see on vajalik soodsate likviidsustingimuste 
ja piisavalt toetava rahapoliitika säilitamiseks;

16. väljendab muret pikaleveninud tagasihoidliku inflatsioonisurve ja liigse tuginemise 
pärast EKP rahapoliitikale, et toetada majanduskasvu, samuti EKP praeguste vahendite 
aina piiratuma valiku pärast;

17. märgib, et president Draghi nõudis EKP raha- ja liikmesriikide eelarvepoliitika paremat 
kooskõlastamist, rõhutades, et tasakaalustatum makromajanduspoliitika võimaldaks 
madalatel intressimääradel pakkuda varasemaga samal tasemel stiimuleid, kuid 
väiksema kõrvalmõjuga;

18. rõhutab keskpankade vahelise koostöö tähtsust nii Euroopa Liidus kui ka ülemaailmsel 
tasandil, et saavutada keskpikas perspektiivis inflatsioonieesmärgid;

Meetmed kliimamuutustega võitlemiseks

19. tuletab meelde, et EKP on ELi institutsioonina seotud Pariisi kliimakokkuleppega ning 
et see peaks kajastuma EKP poliitikas, austades samas täielikult EKP mandaati ja 
sõltumatust; väljendab heameelt arutelu algatamise üle keskpankade ja 
järelevalveasutuste rolli üle kliimamuutuste vastase võitluse toetamisel; kutsub EKPd 
üles viima keskkonnaalased, sotsiaalsed ja juhtimisalased põhimõtted oma poliitikasse, 
austades samas täielikult EKP mandaati ja sõltumatust;

20. kordab EKP juhatuse liikmete väljendatud seisukohti selle kohta, et on oluline töötada 
välja tõelised Euroopa maksesüsteemid, mis on kaitstud väliste (sealhulgas poliitiliste) 
häirete eest; kutsub EKPd üles jätkama tööd üleeuroopalise maksesüsteemi algatuse 
(PEPSI) projektiga, et säilitada ELi suveräänsus ja majanduslik tõhusus kõigi kasutajate 
ja pakkujate jaoks ning tagada aus konkurents;

21. võtab hoolikalt teadmiseks EKP presidendi Christine Lagarde’i 4. septembri 2019. aasta 
avalduse, milles ta kinnitas järkjärgulist üleminekut CO2-ga seotud vara eemaldamisele 
EKP portfellist ja väljendas heameelt EKP osalemise üle finantssüsteemi 
keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustikus, ning lubaduse aidata tuvastada ja 
mõõta finantssüsteemi mõjutatust kliimaga seotud riskidest ja edendada 
keskkonnasäästlikumat finantssüsteemi, tegutsedes täielikult kooskõlas EKP 
hinnastabiilsust käsitlevate volituste ja muude eesmärkidega;

22. soovitab EKP-l seada üheks oma uurimisprioriteediks küsimuse, kuidas keskpangad ja 
pankade järelevalve saavad aidata kaasa kestlikule majandusele ja kliimamuutuste 
vastasele võitlusele; teeb ettepaneku, et EKP teeks sel eesmärgil koostööd ka muude 
rahvusvaheliste võrgustikega peale finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise 
võrgustiku, eelkõige kestliku panganduse võrgustiku ja ÜRO vastutustundliku 
panganduse põhimõtete algatusega;



PE642.911v02-00 8/13 RR\1197647ET.docx

ET

23. on mures asjaolu pärast, et 62,1 % äriühingu võlakirjadest ostab EKP sektoritest, milles 
tekib 58,5 % euroala kasvuhoonegaaside heitest; kutsub EKPd üles viima läbi uuringu 
varaostukavade, eelkõige ettevõtlussektori varaostukava mõju kohta kliimamuutustele, 
mis oleks esimene samm ettevõtlussektori varaostukava ümberkujundamiseks 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kestlikul viisil; soovitab sellega seoses luua EKP ja 
Euroopa Investeerimispanga, sealhulgas InvestEU vahelise koordineerimisraamistiku;

Muud küsimused

24. tunnistab mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olulisust ELis; kutsub 
EKPd üles pöörama jätkuvalt tähelepanu laenude kättesaadavusele nende ettevõtjate 
jaoks, eeskätt võttes arvesse nende finantsolukorra aeglast paranemist; juhib sellega 
seoses tähelepanu vajadusele ergutada avaliku ja erasektori investeeringuid ELis ning 
nõuab seetõttu täiendavaid jõupingutusi reaalmajanduse rahastamise tagamiseks;

25. kutsub EKPd üles jätkama oma ettevalmistavaid jõupingutusi, et tagada ELi 
finantsturgude stabiilsus kõigi võimalike ettenägematute olukordade ja negatiivsete 
tagajärgede korral, eelkõige seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega, 
võttes arvesse asjaolu, et mõned piirkonnad ja riigid on otsesemalt mõjutatud kui teised;

26. on mures riskide pärast, mis on tingitud viivitusest pangandusliidu loomisel, ning nõuab 
selle kiiret lõpuleviimist; võtab teadmiseks EKP korduvad nõudmised Euroopa hoiuste 
tagamise skeemi loomiseks pangandusliidu kolmanda sambana;

27. rõhutab, et ühistupankade ja hoiu-laenuühistute eripäraseid tööpõhimõtteid ja nende 
erimissiooni tuleks austada ja kajastada EKP poliitikas ja lähenemisviisides;

28. nõuab, et kapitaliturgude liidu projekti hakataks kiiremini ellu viima, et süvendada 
finantsintegratsiooni, parandada VKEde juurdepääsu rahastamisele, võimaldada 
tulemuslikku kapitali kaasamist Euroopas, et aidata edendada reaalmajanduse kestlikku 
kasvu kõigi kodanike hüvanguks, ning parandada finantsstabiilsust ja liidu võimet 
šokkidele vastu pidada; tunnustab EKP tugevat toetust tõelise kapitaliturgude liidu 
loomisele; väljendab sellega seoses heameelt järgmise kapitaliturgude liidu töörühma 
panuse üle;

29. palub EKP-l ja kõigil järelevalveasutustel suurendada krüptovarade ning suurenevate 
küberturvalisuse ja rahapesu alaste riskide järelevalvet, et vältida negatiivset mõju 
finantssektori stabiilsusele, terviklikkusele ja turvalisusele; nõustub EBA arvamusega 
2014/08, milles soovitatakse hoiduda mõiste „virtuaalvääringud“ kasutamisest, sest 
mõiste „vääring“ kasutamine võib olla mitmel põhjusel eksitav;

30. võtab teadmiseks Christine Lagarde’i poolt majanduskomisjoni 4. septembri 2019. aasta 
koosolekul krüptoraha käsitleva uue määruse kohta tehtud märkused, mille kohaselt 
„EKP ja keskpangad üldiselt peaksid neid arenguid tähelepanelikult jälgima ning aitama 
kaasa rahvusvahelisele tööle, mida tehakse praegu poliitikameetmete valdkonnas“; 
palub EKP-l koostöös komisjoniga hinnata e-raha, finantsinstrumente ja 
virtuaalvääringuid/varasid käsitlevat ELi õigus- ja reguleerivat raamistikku, et luua 
terviklik raamistik finantsinstrumentide, üksuste või taristute järelevalveks, 
rahapesuvastaseks võitluseks ja stabiilsuse tagamiseks, samuti piiriüleseks koostööks ja 
koordineerimiseks; palub EKP-l teha komisjoniga koostööd, et luua nende uute 
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vääringute jaoks raamistik, mis ühitab innovatsiooni, kodanike vajadused, 
finantsstabiilsuse säilitamise ja õigusriigi;

31. väljendab heameelt EKP jätkuvate jõupingutuste üle, et veelgi tugevdada oma 
reageerimis- ja taastumisvõimet küberrünnaku korral oma organisatsiooni vastu;

32. palub EKP-l tagada asjakohase tasakaalu finantsinnovatsiooni, sealhulgas 
finantstehnoloogia, ja finantsstabiilsuse vahel;

33. ergutab EKPd tegema koostööd komisjoni ja kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et 
edendada euro rolli reservvaluutana; on seisukohal, et see on võimalik saavutada 
erinevate kanalite kaudu, nagu institutsiooniline esindatus või hästi toimivad Euroopa 
finantstooted;

34. nõustub EKP presidendi Christine Lagarde’i väitega, et EKP rahapoliitika raamistiku 
läbivaatamine on õigeaegne ja õigustatud tagamaks, et EKP-l oleksid õiged vahendid 
ELi üldiste poliitikasuundade paremaks toetamiseks, ilma et see piiraks tema peamist 
eesmärki säilitada hinnastabiilsus; palub EKP-l korraldada selle protsessi raames 
avaliku konsultatsiooni, et tagada, et paljud sidusrühmad saaksid läbivaatamisse oma 
panuse ja tagasiside anda; palub EKP-l kaasata sellesse läbivaatamisprotsessi ka 
Euroopa Parlamendi; nõustub lisaks EKP presidendiga, et EKP peab parandama 
kodanike teavitamist oma poliitika mõjust;

35. juhib tähelepanu sularaha tähtsusele ELi kodanike maksevahendina; palub EKP-l, ilma 
et see piiraks liikmesriikide eesõigusi, luua süsteemi suurtehingute paremaks 
järelevalveks, et võidelda rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ning terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse rahastamise vastu;

36. väljendab heameelt selle üle, et 2017. aastast alates on EKP avaldanud täieliku loetelu 
kõigist ettevõtlussektori varaostukava raames omandatud osalustest, sh emitentide 
nimed, koos koondandmetega nende osaluste kohta riigi, riski, reitingu ja sektori kaupa; 
taunib asjaolu, et sarnast poliitikat ei ole rakendatud varaga tagatud väärtpaberite 
ostukava ja tagatud võlakirjade kolmanda ostukava suhtes; kordab, et programmi 
märkimisväärset mahtu arvestades on vaja suuremat läbipaistvust, eelkõige tagatud 
võlakirjade kolmanda ostukava puhul;

37. väljendab heameelt euro lühiajalise intressimäära kasutuselevõtu üle, mis on euroala 
rahaturgude uus üleööintressi viitemäär; palub EKP-l lisada oma järgmisse 
aastaaruandesse esimese hinnangu oma arengu ja toimimise kohta turul;

38. peab kahetsusväärseks, et EKP ei ole veel lisanud avaliku sektori varaostukavasse 
Kreeka võlakirju, kuigi Kreeka on parandanud võla jätkusuutlikkust ja taasühinenud 
võlakirjaturgudega; kutsub EKPd üles põhjendama, miks ta ei ole veel teostanud Kreeka 
võlakirjade võla jätkusuutlikkuse analüüsi, mis on võlakirjade kvantitatiivse 
lõdvendamise alla hõlmamise eeltingimus;

39. rõhutab EKP intressimäära kehtestamise otsuste tehnilist olemust ja avaliku sektori 
toetuse tähtsust ekspertide juhitavale otsuste tegemisele selles valdkonnas; kritiseerib 
seetõttu EKP poliitikat puudutavate otsuste politiseerimist; kutsub kõiki poliitikuid ja 
riikide keskpanku üles olema ettevaatlikud selliste üldsusele suunatud avalduste 
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tegemisel, mis võivad õõnestada usaldust EKP poliitika vastu ja toetust sellele;

40. väljendab heameelt EKP aruandekohustuse suurenemise üle Euroopa Parlamendi ees 
president Mario Draghi ametiajal ning jääb ootama veelgi suuremat aruandekohustust, 
dialoogi ja avatust president Christine Lagarde’i ajal, tuginedes tema poolt 4. septembril 
2019 majandus- ja rahanduskomisjonis toimunud kuulamisel antud lubadustele;

41. on seisukohal, et EKP peaks võimaldama Euroopa Kontrollikojale piisava juurdepääsu 
dokumentidele ja teabele pangandusjärelevalvega seotud auditite jaoks; väljendab 
sellega seoses heameelt Euroopa Kontrollikoja ja EKP vahel 2019. aasta oktoobris 
sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi üle, milles sätestatakse praktiline kord 
teabe jagamiseks Euroopa Kontrollikoja auditite käigus EKP järelevalvetegevuse üle;

42. tuletab meelde, et juhatuse liikmete nimetamiseks tuleks valmistuda hoolikalt ja 
täielikult läbipaistval viisil ning vastavalt aluslepingutele koos Euroopa Parlamendiga; 
palub nõukogul koostada sooliselt tasakaalustatud nimekirja kõigi praeguste ja tulevaste 
vabade ametikohtade täitmiseks ja selle Euroopa Parlamendile edastada, võimaldades 
parlamendil seeläbi täita nimetamisprotsessis sisukamat nõuandvat rolli; peab 
kahetsusväärseks, et seni ei ole rahuldavaid edusamme tehtud;

43. nõuab – tunnistades samas, et panga ülesanded on viimase kümne aasta jooksul 
laienenud ning et talle määratud ülesannete täitmiseks vajab pank rohkem erinevatel 
tingimustel tööle võetud töötajaid –, et tekkinud personaliprobleemid lahendataks kõigi 
töötajate jaoks õiglaselt, läbipaistvalt ja kiiresti;

44. rõhutab vajadust suurendada ja tõhustada EKP aruandekohustust olukorras, kus tema 
ülesanded on alates ülemaailmse finantskriisi algusest laienenud; kordab oma nõudmist 
suurendada EKP läbipaistvust ja aruandekohustust Euroopa Parlamendi ees; on sel 
otstarbel valmis parandama EKP presidendiga peetava rahapoliitilise dialoogi vormi; on 
arvamusel, et tõhustatud läbipaistvuskord peaks sisaldama vähemalt järgmisi elemente:

– EKP nõukogu liikmete huvide deklaratsioonide kohustuslik avaldamine;

– sõltumatute liikmete olemasolu tagamine auditikomisjonis ja eetikakomisjonis;

– uue rikkumistest teatamise poliitika vastuvõtmine;

– selgete suuniste ja läbipaistvusnõuete kehtestamine ning asjakohaste piirangute 
kehtestamine kohtumistele sidusrühmadega;

– erinõuete kehtestamine seoses institutsiooni seisukohtadega 
finantsabiprogrammide raames ning mitmepoolsetel foorumitel, nagu Baseli 
komitee;

45. peab tervitatavaks EKP sisulist, detailset ja alajaotuste kaupa antud tagasisidet Euroopa 
Parlamendi resolutsiooni kohta, mis käsitles EKP 2017. aasta aruannet; kutsub EKPd 
üles jätkama ja parandama aruandekohustuse täitmist ning avaldama ka edaspidi igal 
aastal kirjalikku tagasisidet Euroopa Parlamendi resolutsioonile EKP aastaaruande 
kohta;
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46. rõhutab, et EKP on oma teabevahetust parandanud; on siiski seisukohal, et EKP peaks 
jätkama jõupingutusi, et teha oma otsused kättesaadavaks ja mõistetavaks kõikidele 
kodanikele, ning meetmete võtmist, et säilitada hinnastabiilsus euroalal ning seega 
ühisraha ostujõud;

°

° °

47. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
Euroopa Keskpangale.
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