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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г.
(2019/2129(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
2018 г.,

– като взе предвид устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и 
на Европейската централна банка (ЕЦБ), и по-специално член 15 от него,

– като взе предвид член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид проведеното на 4 септември 2019 г. изслушване на Кристин 
Лагард, кандидат за председател на Европейската банка,

– като взе предвид последния диалог по въпросите на паричната политика, който 
Марио Драги проведе с Европейския парламент на 22 септември 2019 г. в 
качеството си на председател на Европейската централна банка,

– като взе предвид член 142, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси 
(A9-0000/2019),

А. като има предвид, че съгласно икономическа прогноза на Комисията от лятото на 
2019 г. последните данни за 2019 г. отразяват забавяне в сравнение с по-високия 
темп на растеж на БВП в еврозоната през 2018 г.: от 1,9% на 1,2% през 2019 г., а в 
ЕС-27 – от 2,1% през 2018 г. на 1,4% през 2019 г., което се дължи на по-слабата 
динамика вследствие на несигурността в областта на външната търговия;

Б. като има предвид, че по данни на Евростат равнището на безработица през август 
2019 г. е 6,2% в ЕС и 7,4% в еврозоната – стойности, най-ниски от юли 2008 г. 
насам;

В. като има предвид, че в съответствие с макроикономическите прогнози на 
експерти на Евросистемата от юни 2019 г. годишната инфлация на 
хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за еврозоната изглежда 
ще достигне 1,2%, 1,0% и 1,5% съответно през 2019 г., 2020 г. и 2021 г., с което 
ще бъде под средносрочната цел за растеж от 2%;

Г. като има предвид, че в края на 2018 г. размерът на счетоводния баланс на 
Евросистемата достига рекордно равнище от 4,7 трилиона евро, което 
представлява увеличение с 0,2 трилиона в сравнение с края на 2017 г.;

Д. като има предвид, че през 2018 г. нетната печалба на ЕЦБ възлиза на 1,575 
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милиарда евро в сравнение с 1,275 милиарда евро през 2017 г.; като има предвид, 
че това увеличение може да се отдаде главно на увеличението на нетния доход от 
лихви върху портфейла в щатски долари и портфейла на програмата за закупуване 
на активи;

Е. като има предвид, че засилената роля на еврото и неговото увеличено използване 
като резервна валута ще увеличат способността на ЕС да определя самостоятелно 
политическата си позиция по отношение на САЩ и Федералния резерв и в крайна 
сметка ще осигурят защита по отношение на риска САЩ да възприемат подход на 
неоказване на съдействие;

Ж. като има предвид, че глобалното емитиране на „зелени“ облигации е нараснало от 
по-малко от 1 милиард евро през 2008 г. на над 120 милиарда евро през 2017 г., а 
нетното емитиране на „зелени“ облигации, деноминирани в евро, се е увеличило 
десетократно от 2013 г. насам; като има предвид, че постепенно намалява 
разликата между спредовете на „зелените“ облигации и тези на целия промишлен 
сектор;

З. като има предвид, че въпреки тази положителна тенденция „зелените“ облигации 
все още представляват едва 1% от общото предлагане на деноминирани в евро 
облигации;

Общ преглед

1. приветства ролята на ЕЦБ за гарантиране на стабилността на еврото и подчертава, 
че независимостта на ЕЦБ е необходимо условие за изпълнението на нейния 
мандат;

2. изразява загриженост, че след кратко икономическо възстановяване темпът на 
растеж на еврозоната се е забавил чувствително и е достигнал 1,2% от БВП в 
еврозоната и 1,4% от БВП в ЕС-27; по тази причина подчертава, че в обозримото 
бъдеще паричната политика трябва да остане много гъвкава;

3. подчертава, че фискалната политика е необходим компонент за засилване на 
въздействието на паричната политика и за намаляване на възможните странични 
ефекти;

4. подчертава констатациите на експертната група на ЕСЦБ относно ниския растеж 
на заплатите1, която анализира несъответствието между растежа на заплатите и 
възстановяването на пазара на труда и стига до заключението, че слабият растеж 
на заплатите през последните години се дължи основно на технологиите и 
сътресенията в областта на договарянето на заплатите, свързани с промените в 
структурата на колективните преговори, водещи до отслабване на позициите на 
служителите при воденето на преговори, и на разпоредбите в областта на пазара 
на труда – основно в държавите, които са най-силно засегнати от световната 
икономическа и финансова криза, както и на комбинацията от недостатъчно 

1 ECB Occasional Paper Series № 232 / септември 2019 г.: Understanding low wage growth in the euro area 
and European countries. (Анализ на ниския растеж на заплатите в еврозоната и европейските държави)  
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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използване на работната сила, ниски стойности на инфлацията и слаб растеж на 
производителността;

5. подчертава, че за укрепване на ролята на еврото са необходими подходящи 
структурни условия, сред които:

– задълбочаване на Европейския паричен съюз, включително създаване на 
фискален капацитет за еврозоната, който да може да изпълнява 
антициклична функция за стабилизация;

– завършване на изграждането на банковия съюз, включително напълно 
стандартизирана европейска схема за гарантиране на депозитите, която да 
намалява рисковете, да насърчава лоялната конкуренция, да улеснява 
разпространението на паневропейското банкиране и да укрепва 
стабилността на еврозоната като цяло;

– завършване на съюза на капиталовите пазари,

– създаване на сигурен актив, гарантиран от държавите членки от еврозоната, 
с цел насърчаване на интеграцията на пазарите на облигации;

Парична политика

6. подчертава, че програмата за закупуване на активи (ПЗА) е допринесла 
съществено за икономическото възстановяване и за формирането на 
инфлационните очаквания на домакинствата, довела е до значително подобрение 
на условията за финансиране чрез редица канали за предаване и до намаляване на 
доходността на широк набор от класове активи; подчертава по-специално, че ПЗА 
е допринесла непосредствено за подобряване на кредитните условия за частния 
нефинансов сектор благодарение на програмата за закупуване на обезпечени с 
активи ценни книжа (ABSPP) и третата програма за закупуване на обезпечени 
облигации (CBPP3);

7. отбелязва, че на 12 септември 2019 г. ЕЦБ обяви широк пакет от фискални 
стимули, включително безсрочна програма за увеличаване на паричната маса с 
размер от 20 милиарда евро месечно, намаляване с 10 базисни пункта на лихвения 
процент по депозитите, двустепенна система за резерви и по-добри условия за 
целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-ІІІ);

8. отбелязва, че досега отрицателните последици за нетния доход на банките от 
лихви са били компенсирани от ползите от по-големия мащаб на банковото 
кредитиране и от по-ниските разходи за провизии и загуби;

9. подчертава, че много ниските или отрицателни лихвени проценти са удобна 
възможност за потребителите, работниците и кредитополучателите, които могат 
да извлекат полза от по-силната икономическа динамика, по-ниската безработица 
и по-ниските разходи по заеми;

10. подкрепя намерението на Управителния съвет на ЕЦБ да продължи да 
реинвестира плащанията по главницата от ценни книжа с настъпващ падеж 
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толкова дълго, колкото е необходимо за поддържане на благоприятни ликвидни 
условия и висока степен на нерестриктивност на паричната политика;

Други аспекти

11. припомня, че като институция на ЕС ЕЦБ е обвързана от Парижкото 
споразумение относно изменението на климата и че това следва да се отразява в 
нейните политики при пълно зачитане на мандата и на независимостта ѝ;

12. взема надлежно предвид декларацията на Кристин Лагард от 4 септември, в която 
тя приветства сътрудничеството на ЕЦБ в рамките на Мрежата за екологизиране 
на финансовата система и ангажимента на ЕЦБ да допринесе за справяне с 
предизвикателствата, свързани с изменението на климата, като прилага 
препоръките на Мрежата за екологизиране на финансовата система и предприема 
съществени действия в съответствие с тях винаги когато е възможно, без да се 
подкопава мандатът на ЕЦБ за ценова стабилност и за други цели;

13. призовава ЕЦБ да продължи подготвителните си действия, за да гарантира 
стабилността на финансовите пазари на ЕС с оглед на всички възможни 
непредвидени разходи, свързани с Брексит;

14. изразява изключително безпокойство във връзка с рисковете, произтичащи от 
забавянето на създаването на банковия съюз, и призовава за бързо завършване на 
банковия съюз с европейска система за гарантиране на депозитите, която да бъде 
изцяло на взаимни начала;

15. призовава за ускоряване на проекта за съюз на капиталовите пазари (СКП) с цел 
да се задълбочи финансовата интеграция, за да се подобри устойчивостта на 
сътресения и да се повиши ефективността на провеждането на паричната 
политика в рамките на паричния съюз;

16. призовава ЕЦБ да засили своя мониторинг по отношение на развитието на 
крипто-валутите и повишените рискове в областта на киберсигурността;

17. призовава ЕЦБ да осигури подходящ баланс между въвеждането на регулаторни 
финансови нововъведения в областта на финансовите технологии и гарантирането 
на финансова стабилност;

18. изразява съгласие с г-жа Кристин Лагард, че извършването на преглед на рамката 
на паричната политика на ЕЦБ е своевременно и оправдано, за да се гарантира, че 
ЕЦБ разполага с подходящите инструменти за изпълнение на своя мандат за 
ценова стабилност в бъдеще; призовава ЕЦБ да организира обществена 
консултация като част от този процес, за да се гарантира, че прегледът ще бъде на 
разположение за идеи и коментари на широк кръг от различни заинтересовани 
лица от гражданското общество;

Отчетност

19. приветства засилването на отчетността под председателството на Марио Драги и 
очаква от новия председател по-нататъшно укрепване на отчетността, диалога и 



PR\1190903BG.docx 7/7 PE642.911v01-00

BG

откритостта;

20. припомня, че номинациите на членовете на Изпълнителния съвет следва да бъдат 
подготвени внимателно, при пълна прозрачност, както и заедно с Парламента, в 
съответствие с Договорите; настоятелно призовава Съвета да изготви кратък 
списък с кандидати за всички настоящи и бъдещи свободни позиции, в който 
представителството на половете да бъде балансирано, и да го представи на 
Парламента, позволявайки му по този начин да поеме по-значителна 
консултативна роля в процеса на назначаване; изразява съжаление, че досега не е 
постигнат задоволителен напредък;

21. приветства факта, че по повод на резолюцията на Парламента относно годишния 
доклад на Европейската централна банка за 2017 г. ЕЦБ е предоставила 
съществена и подробна обратна информация по всяка отделна точка; призовава 
ЕЦБ и занапред да се придържа към задължението си за отчетност, както и да 
продължи да издава ежегодно писмените си отзиви по резолюцията на 
Парламента относно годишния доклад на ЕЦБ;

°

° °

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна банка.


