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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018
(2019/2129(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 
2018,

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
(ESCB/ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 15,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ακρόαση με την υποψήφια Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Christine Lagarde, της 4ης Σεπτεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τον τελευταίο Νομισματικό διάλογο που πραγματοποίησε ο Mario Draghi 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 
22 Σεπτεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 142 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A9-0000/2019),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις  οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 
καλοκαίρι του 2019, τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 αντανακλούν μια 
επιβράδυνση σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ 
το 2018, από 1,9 % σε 1,2 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 2,1 % το 2018 σε 1,4 % 
το 2019, εξαιτίας της ασθενέστερης ώθησης που οφείλεται στις αβεβαιότητες του 
εξωτερικού εμπορίου·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας 
τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη του ευρώ, 
ποσοστά που είναι τα χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός για 
τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 % και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ προηγουμένου ποσό των 4,7 τρισεκατομμυρίων 
EUR, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,2 τρισεκατομμύριο σε σύγκριση με τα 
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τέλη του 2017·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ ανήλθε σε 1,575 
δισεκατομμύρια EUR, έναντι 1,275 δισεκατομμυρίων EUR το 2017· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην αύξηση των καθαρών 
εσόδων από τόκους επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ και του  χαρτοφυλακίου 
του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η αυξημένη χρήση του ως 
αποθεματικού νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να 
διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό 
Αποθεματικό Σύστημα και να παράσχει σε τελική ανάλυση προστασία από τον κίνδυνο 
μιας μη συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια έκδοση πράσινων ομολόγων αυξήθηκε από 
λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2008 σε περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2017 και ότι από το 2013 έχει εκδοθεί δεκαπλάσιος αριθμός πράσινων 
ομολόγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των περιθωρίων των πράσινων 
ομολόγων και των περιθωρίων του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει σταδιακά 
γεφυρωθεί·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 1 % της συνολικής προσφοράς ομολόγων 
σε ευρώ·

Γενική επισκόπηση

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και τονίζει ότι 
η ανεξαρτησία της ΕΚΤ αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση της εντολής της·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη οικονομική 
ανάκαμψη, ο ρυθμός ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 
1,2 % του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει 
διευκολυντική στο προβλέψιμο μέλλον·

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για την ενίσχυση 
του αντίκτυπου της νομισματικής πολιτικής και τη μείωση πιθανών παρενεργειών·

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ σχετικά με τη 
χαμηλή αύξηση των μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση της αποσύνδεσης 
της αύξησης των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και σύμφωνα με τα 
οποία η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί  κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επήλθαν στη 
διάρθρωση των μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να ελαττωθεί η 

1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low wage growth in the euro 
area and European countries (κατανόηση της χαμηλής αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ και τις 
ευρωπαϊκές χώρες). 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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διαπραγματευτική ισχύς των εργαζομένων, και στις κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με  
την αγορά εργασίας, κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την 
παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

5. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες διαρθρωτικές 
συνθήκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 
μιας δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση 
να επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής σταθεροποίησης·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που θα 
μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει τη 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών·

– η δημιουργία ενός ασφαλούς περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση των κρατών 
μελών της ζώνης του ευρώ για την προώθηση της ολοκλήρωσης των αγορών 
ομολόγων·

Νομισματική πολιτική

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) έχει συμβάλει 
σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών των νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων μετάδοσης και έχει συμπιέσει τις αποδόσεις 
σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από 
περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία δέσμη 
κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης αορίστου 
χρόνου που θα υλοποιηθεί με μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπή του 
επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους τόκους 
επί των αποθεματικών, και ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες πράξεις πιο 
μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών 
έχουν αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό 
δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες σε 
καταναλωτές, εργαζόμενους και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από 
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την ισχυρότερη οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη ανεργία και το χαμηλότερο 
κόστος δανεισμού·

10. υποστηρίζει την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να συνεχίσει να 
επανεπενδύει τις πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο διάστημα είναι 
απαραίτητο για τη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής·

Άλλες πτυχές

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της·

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία της ΕΚΤ 
στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος εφαρμόζοντας 
τις συστάσεις του NGFS και αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν προκειμένω στο 
μέτρο του δυνατού χωρίς να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των 
τιμών και άλλοι στόχοι·

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για να 
εξασφαλίσει την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα πιθανά 
απρόβλεπτα λόγω Brexit·

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση 
της τραπεζικής ένωσης με ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα 
εγγύησης των καταθέσεων·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) ώστε να 
αυξηθεί ο βαθμός της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς και να γίνει πιο αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την νομισματική ένωση·

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την παρακολούθηση της ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων 
και των αυξημένων κινδύνων που απειλούν την κυβερνοασφάλεια·

17. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να 
επιτρέψει την κανονιστική χρηματοοικονομική καινοτομία στον τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της ανάγκης εξασφάλισης χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

18. συμφωνεί με την άποψη της Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του πλαισίου 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση της 
εντολής της για σταθερότητα των τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να οργανώσει 
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δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι η επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις και τις παρατηρήσεις 
ευρέος φάσματος διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της κοινωνίας των πολιτών·

Λογοδοσία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της λογοδοσίας που επιτεύχθηκε υπό 
την Προεδρία του Mario Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της 
λογοδοσίας, του διαλόγου και της διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πρέπει να 
προετοιμαστούν προσεκτικά και με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το Κοινοβούλιο και 
σύμφωνα με τις Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως 
προς την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να του δώσει 
τη δυνατότητα να διαδραματίσει ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία 
διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί 
ικανοποιητική πρόοδος·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ουσιαστικές, λεπτομερείς, ανά τμήμα 
παρατηρήσεις της ΕΚΤ σχετικά με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου με θέμα την Ετήσια 
Έκθεση 2017 της ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να διατηρήσει τη δέσμευσή της υπέρ της 
λογοδοσίας και να συνεχίσει να δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τα γραπτά της σχόλια σχετικά 
με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεσή της·

°

° °

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


