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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 ja EKP põhikirja, eriti selle artiklit 15,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu 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 viimast, 22. septembri 
2019. aasta rahandusalast dialoogi Euroopa Parlamendiga,

– võttes arvesse kodukorra artikli 142 lõiget 1,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et komisjoni 2019. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt näitavad 
viimased 2019. aasta andmed, et võrreldes 2018. aasta SKP suure kasvuga toimus 
euroalal majanduskasvu aeglustumine (2018. aasta 1,9 %-lt 2019. aasta 1,2 %-le) ning 
27-liikmelises ELis langes majanduskasv 2018. aasta 2,1 %-lt 2019. aasta 1,4 %-le, mis 
oli tingitud väliskaubandusega seotud ebakindluse nõrgemast mõjust;

B. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt oli ELi töötuse määr 2019. aasta augustis 
6,2 % ja euroalal 7,4 %, mis on madalaimad määrad alates juulist 2008;

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 keskpika perioodi eesmärgist 2 % ikka veel väiksem;

D. arvestades, et 2018. aasta lõpuks oli eurosüsteemi bilansi maht rekordiliselt suur – 4,7 
triljonit eurot, mida on 0,2 triljonit rohkem 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 USAst ja 
Föderaalreservist sõltumatult ning pakuks kokkuvõttes kaitset juhul, kui USA võtab 
koostööst keelduva hoiaku;
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G. arvestades, et roheliste võlakirjade ülemaailmne emiteerimine on tõusnud vähem kui 1 
miljardilt eurolt 2008. aastal rohkem kui 120 miljardi euroni 2017. aastal ning eurodes 
vääringustatud roheliste võlakirjade emiteerimine on kasvanud alates 2013. aastast 
kümnekordseks; arvestades, et roheliste võlakirjade ja kogu tööstussektori võlakirjade 
vahe on järk-järgult vähenenud;

H. arvestades, et sellest positiivsest suundumusest hoolimata moodustavad rohelised 
võlakirjad endiselt ainult 1 % eurodes vääringustatud võlakirjade kogupakkumisest;

Üldine ülevaade

1. tunneb heameelt EKP rolli üle euro stabiilsuse tagamisel ja rõhutab, et EKP sõltumatus 
on tema volituste täitmise eeltingimus;

2. on mures selle pärast, et pärast lühiajalist majanduse elavnemist on euroala 
majanduskasv märkimisväärselt aeglustunud, nimelt euroalal 1,2 %ni SKPst ja EL 27 
puhul 1,4 %ni SKPst; rõhutab, et rahapoliitika peab seetõttu jääma lähitulevikus 
kohandatavaks;

3. rõhutab, et eelarvepoliitika on rahapoliitika mõju suurendamiseks ja võimalike 
kõrvalmõjude vähendamiseks vajalik komponent;

4. rõhutab järeldusi, mille tõi välja Euroopa Keskpankade Süsteemi eksperdirühm madalat 
palgakasvu käsitlevas uurimuses1, milles analüüsiti vastuolu palgakasvu ja tööturu 
taastumise vahel, nimelt seda, et viimaste aastate madalat palgakasvu saab seletada 
peamiselt järskude muutustega tehnoloogias ja palgaläbirääkimistes, kusjuures viimast 
mõjutavad muutused palgaläbirääkimiste struktuuris – mis vähendas töötajate 
läbirääkimisjõudu – ja tööturureeglites, seda peamiselt riikides, mida üleilmne 
majandus- ja finantskriis kõige rohkem on mõjutanud, samuti tööjõu alakasutamise, 
madala inflatsiooni ja tootlikkuse tagasihoidliku kasvu kombinatsioon;

5. rõhutab, et euro rolli tugevdamine nõuab õigeid struktuurilisi tingimusi, sealhulgas:

– Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamine, sealhulgas euroala fiskaalvõimekus, 
mis on võimeline tagama antitsüklilise stabiliseerimisfunktsiooni;

– pangandusliidu lõpuleviimine, sealhulgas täielikult ühiskasutuses olev Euroopa 
hoiuste tagamise skeem, mis vähendaks riske, edendaks õiglast konkurentsi, 
hõlbustaks üleeuroopalise panganduse laienemist ja tugevdaks kogu euroala 
stabiilsust;

– kapitaliturgude liidu lõpuleviimine;

– euroala liikmesriikide poolt tagatava turvalise vara loomine võlakirjaturgude 
integreerumise edendamiseks;

1 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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Rahapoliitika

6. rõhutab, et varaostukava on aidanud majandust märkimiseväärselt elavdada ja 
kujundanud kodumajapidamiste inflatsiooniootusi, viinud tänu mitmele 
ülekandekanalile rahastamistingimuste olulise paranemiseni ja toonud kaasa 
kapitalisatsioonimäärade vähenemise paljudes varaklassides; rõhutab eelkõige, et 
varaostukava on varaga tagatud väärtpaberite ostukava (ABSPP) ja tagatud võlakirjade 
kolmanda ostukavaga CBPP3) parandanud otseselt finantssektorivälise erasektori 
laenutingimusi;

7. märgib, et EKP kuulutas 12. septembril 2019 välja ulatusliku majanduse ergutamise 
paketi, mis hõlmab tähtajatut kvantitatiivse lõdvendamise programmi, mille maht on 20 
miljardit eurot kuus, hoiuste intressimäära vähendamist 10 baaspunkti võrra, 
kahetasandilist süsteemi reservi tasustamiseks ning lihtsamaid tingimusi sihtotstarbeliste 
pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide jaoks (TLRO-III);

8. märgib, et negatiivset mõju pankade netointressitulule on seni tasakaalustanud tulu 
pangalaenudest, mis tuleneb pangalaenude suuremast mahust, ning eraldiste ja kahjude 
väiksemad kulud;

9. rõhutab, et väga madalad või negatiivsed intressimäärad pakuvad võimalusi tarbijatele, 
töötajatele ja laenuvõtjatele, kes saavad kasu majanduse hoogustumisest, madalamast 
töötuse määrast ja väiksematest laenuvõtmiskuludest;

10. toetab EKP nõukogu kavatsust jätkata tähtaeguvate väärtpaberite põhiosa tagasimaksete 
reinvesteerimist nii kaua, kui on vaja soodsate likviidsustingimuste ja piisavalt leebe 
rahapoliitika säilitamiseks;

Muud küsimused

11. tuletab meelde, et EKP on ELi institutsioonina seotud Pariisi kliimakokkuleppega ning 
et see peaks kajastuma EKP poliitikas, austades samas täielikult EKP mandaati ja 
sõltumatust;

12. võtab teadmiseks Christine Lagarde’i 4. septembri avalduse, milles ta kiitis heaks EKP 
koostöö finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustikuga ja püüdlused 
aidata toime tulla kliimamuutustega seotud probleemidega, rakendades finantssüsteemi 
keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustiku soovitusi ja tegutsedes nende põhjal nii 
palju kui võimalik, kahjustamata seejuures EKP hinnastabiilsust käsitlevaid volitusi ja 
muid eesmärke;

13. kutsub EKPd üles jätkama ettevalmistusi selleks, et tagada ELi finantsturgude stabiilsus 
kõigi Brexitiga seotud võimalike hädaolukordade puhuks;

14. on äärmiselt mures riskide pärast, mis on tingitud viivitusest pangandusliidu loomisel, 
ning nõuab pangandusliidu kiiret lõpuleviimist koos täielikult ühiskasutuses oleva 
Euroopa hoiuste tagamise skeemiga;

15. nõuab, et kapitaliturgude liidu projekti hakataks finantsintegratsiooni süvendamiseks 
kiiremini ellu viima, et aidata šokkidele paremini vastu pidada ja muuta rahapoliitika 
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ülekandumine kogu rahaliidus tõhusamaks;

16. palub EKP-l rohkem jälgida krüptoraha arengut ja suurenevaid küberturvalisuse riske;

17. palub Euroopa Keskpangal tagada asjakohane tasakaal finantstehnoloogia regulatiivse 
finantsinnovatsiooni lubamise ja finantsstabiilsuse tagamise vahel;

18. nõustub Christine Lagarde’iga, et EKP rahapoliitika raamistiku läbivaatamine on 
õigeaegne ja õigustatud tagamaks, et EKP-l oleksid tulevikus õiged vahendid oma 
hinnastabiilsuse volituste täitmiseks; kutsub EKPd üles korraldama selle protsessi 
raames avalikku arutelu, et tagada, et paljud kodanikuühiskonna sidusrühmad saaksid 
läbivaatamisse oma panuse ja tagasiside anda;

Vastutus

19. tunneb heameelt, et Mario Draghi EKP presidendiks olemise ajal suurendati EKP 
vastutust, ning ootab ametisseastuvalt presidendilt veelgi suuremat vastutust, dialoogi ja 
avatust;

20. tuletab meelde, et juhatuse liikmete nimetamiseks tuleb valmistuda hoolikalt ja täielikult 
läbipaistval viisil ning vastavalt aluslepingutele koos Euroopa Parlamendiga; palub 
nõukogul koostada sooliselt tasakaalustatud nimekiri praegustest ja tulevastest vabadest 
ametikohtadest ja see Euroopa Parlamendile edastada, võimaldades parlamendil seeläbi 
täita nimetamisprotsessis sisukamat nõuandvat rolli; peab kahetsusväärseks, et seni ei 
ole rahuldavaid edusamme tehtud;

21. peab tervitatavaks sisulist, detailset ja alajaotuste kaupa antud EKP tagasisidet Euroopa 
Parlamendi resolutsiooni kohta, mis käsitles EKP 2017. aasta aruannet; kutsub EKPd 
üles jätkama aruandekohustuse täitmist ja avaldama ka edaspidi igal aastal kirjalikku 
tagasisidet Euroopa Parlamendi resolutsioonile EKP aastaaruande kohta;

°

° °

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


