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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Europese Centrale Bank – jaarverslag 2018
(2019/2129(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Jaarverslag 2018 van de Europese Centrale Bank (ECB),

– gezien de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en van de ECB, 
en met name artikel 15,

– gezien artikel 284, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien de hoorzitting van 4 september 2019 met Christine Lagarde, kandidate voor het 
ambt van president van de Europese Centrale Bank,

– gezien de laatste monetaire dialoog die Mario Draghi op 22 september 2019 als president 
van de Europese Centrale Bank met het Europees Parlement heeft gevoerd,

– gezien artikel 142, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0000/2019),

A. overwegende dat de recentste cijfers over 2019 volgens de economische zomerprognose 
2019 van de Commissie aangeven dat er op de hogere groei van het bbp in 2018 een 
vertraging volgt, namelijk van 1,9 % in 2018 naar 1,2 % in 2019 in de eurozone en van 
2,1 % in 2018 naar 1,4 % in 2019 in de EU-27, dit als gevolg van een zwakkere impuls 
door de onzekerheden rond de externe handel;

B. overwegende dat het werkloosheidspercentage in augustus 2019 volgens de cijfers van 
Eurostat 6,2 % bedroeg in de EU en 7,4 % in de eurozone, de laagste percentages sinds 
juli 2008;

C. overwegende dat volgens de macro-economische prognoses van de medewerkers van 
het Eurosysteem van september 2019 de jaarlijkse inflatie van het geharmoniseerd 
indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) in de eurozone in 2019, 2020 en 2021 naar 
verwachting respectievelijk 1,2 %, 1,0 % en 1,5 % zal bedragen, en dus nog steeds 
onder de middellangetermijndoelstelling van 2 % zal blijven;

D. overwegende dat de balans van het Eurosysteem eind 2018 4,7 biljoen EUR bedroeg, 
wat het hoogste niveau ooit was en 0,2 biljoen meer vergeleken met eind 2017;

E. overwegende dat de nettowinst van de ECB in 2018 1,575 miljard EUR bedroeg, 
vergeleken met 1,275 miljard EUR in 2017; overwegende dat deze stijging 
voornamelijk kan worden toegeschreven aan de stijging van de nettorentebaten op de 
portefeuille in USD en op de portefeuille van het programma voor de aankoop van 
activa (APP);
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F. overwegende dat een sterkere rol van de euro en een toenemend gebruik van de euro als 
reservevaluta de EU beter in staat zouden stellen om haar beleidsstandpunt 
onafhankelijk van de VS en de Federal Reserve te bepalen en uiteindelijk bescherming 
zou bieden tegen het risico van een niet-coöperatieve aanpak van de kant van de VS;

G. overwegende dat de wereldwijde uitgifte van groene obligaties is gestegen van minder 
dan 1 miljard EUR in 2008 tot meer dan 120 miljard EUR in 2017 en dat de netto-
uitgifte van in euro luidende groene obligaties sinds 2013 is vertienvoudigd; 
overwegende dat de kloof tussen de spreads van groene obligaties en die van de 
industriële sector in het algemeen geleidelijk aan is gedicht;

H. overwegende dat groene obligaties ondanks deze positieve trend nog steeds slechts 1 % 
van het totale aanbod aan in euro luidende obligaties vertegenwoordigen;

Algemeen overzicht

1. is verheugd over de rol die de ECB speelt bij het waarborgen van de stabiliteit van de 
euro en benadrukt dat de onafhankelijkheid van de ECB een noodzakelijke voorwaarde 
is voor het vervullen van haar mandaat;

2. is bezorgd over het feit dat de groei in de eurozone na een kort economisch herstel 
duidelijk is vertraagd tot 1,2 % van het bbp in de eurozone en 1,4 % van het bbp in de 
EU-27; onderstreept daarom dat het monetaire beleid in de nabije toekomst 
accommoderend moet blijven;

3. benadrukt dat het begrotingsbeleid een noodzakelijke component is om het effect van 
het monetaire beleid te vergroten en mogelijke neveneffecten te verminderen;

4. wijst erop dat de ESCB-deskundigengroep inzake zwakke loonstijgingen1, die de 
loskoppeling tussen de stijging van de lonen en het herstel van de arbeidsmarkt heeft 
geanalyseerd, tot de bevinding is gekomen dat de lage stijging van de lonen in de 
afgelopen jaren voornamelijk kan worden verklaard door schokken op het vlak van 
technologie en loonoverleg, en dat deze laatste vooral te wijten zijn aan veranderingen 
in de structuur van het loonoverleg – waardoor de onderhandelingspositie van de 
werknemers wordt verzwakt – en aan de arbeidsmarktregelgeving, met name in de 
landen die het zwaarst worden getroffen door de wereldwijde economische en financiële 
crisis en de combinatie van onderbenutting van de arbeidskrachten, lage inflatie en 
matige productiviteitsgroei;

5. onderstreept dat een versterking van de rol van de euro de juiste structurele 
voorwaarden vereist, waaronder:

– de verdieping van de Europese monetaire unie, met inbegrip van een 
begrotingscapaciteit voor de eurozone die in staat is om een anticyclische 
stabilisatiefunctie te vervullen;

– de voltooiing van de bankenunie, met inbegrip van een volledig 

1 ECB Occasional Paper Series No 232 / september 2019: “Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries”. 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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gemeenschappelijk Europees depositogarantiestelsel dat de risico’s vermindert, 
eerlijke concurrentie bevordert, de uitbreiding van pan-Europees bankieren 
vergemakkelijkt en de stabiliteit van de eurozone als geheel versterkt;

– de voltooiing van de kapitaalmarktenunie;

– de totstandbrenging van veilige activa die door de lidstaten van de eurozone 
worden gegarandeerd om de integratie van de obligatiemarkten te bevorderen;

Monetair beleid

6. onderstreept dat het programma voor de aankoop van activa (APP) een aanzienlijke 
bijdrage heeft geleverd aan het economisch herstel en de vorming van de 
inflatieverwachtingen van de huishoudens, heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering 
van de financieringsvoorwaarden via verschillende transmissiekanalen, en de 
rendementen van een hele reeks activaklassen heeft afgevlakt; benadrukt in het 
bijzonder dat het APP de kredietvoorwaarden voor de particuliere niet-financiële sector 
rechtstreeks heeft verbeterd dankzij het programma voor de aankoop van effecten op 
onderpand van activa (ABSPPP) en het derde programma voor de aankoop van gedekte 
obligaties (CBPP3);

7. merkt op dat de ECB op 12 september 2019 een breed stimuleringspakket heeft 
aangekondigd, met onder meer een programma voor kwantitatieve versoepeling dat 
voor onbepaalde duur 20 miljard EUR per maand ter beschikking zal stellen, een 
verlaging van de depositorente met 10 basispunten, een tweeledig systeem voor de rente 
op reserves, en versoepelde voorwaarden voor gerichte langerlopende 
herfinancieringstransacties (TLTRO-III);

8. merkt op dat de negatieve effecten op de nettorentebaten van de banken tot dusver zijn 
gecompenseerd door de voordelen van meer kredietverstrekking door banken en lagere 
kosten voor voorzieningen en verliezen;

9. onderstreept dat zeer lage of negatieve rentetarieven kansen bieden aan consumenten, 
werknemers en kredietnemers, die kunnen profiteren van een sterkere economische 
dynamiek, een lagere werkloosheid en lagere financieringskosten;

10. steunt het voornemen van de raad van bestuur van de ECB om de hoofdsomaflossingen 
van vervallende activa zolang te blijven herbeleggen als nodig is om gunstige 
liquiditeitsvoorwaarden en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven;

Overige aspecten

11. herinnert eraan dat de ECB als EU-instelling gebonden is aan de Overeenkomst van 
Parijs inzake klimaatverandering en dat dit tot uiting moet komen in haar beleid, met 
volledige inachtneming van haar mandaat en onafhankelijkheid;

12. neemt nota van de verklaring van Christine Lagarde van 4 september, waarin zij de 
samenwerking van de ECB binnen het Netwerk voor de vergroening van het financiële 
systeem (NGFS) toejuicht en zich ertoe verbindt een bijdrage te leveren aan het 
aanpakken van de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt door de 
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aanbevelingen van het NGFS uit te voeren en zich er waar mogelijk substantieel door te 
laten leiden, zonder dat dit ten koste gaat van het mandaat van de ECB inzake 
prijsstabiliteit en andere doelstellingen;

13. verzoekt de ECB door te gaan met haar voorbereidende inspanningen om de stabiliteit 
van de financiële markten van de EU te waarborgen met het oog op alle mogelijke 
onvoorziene omstandigheden in verband met de brexit;

14. maakt zich grote zorgen over de risico’s als gevolg van de vertraging bij de 
totstandbrenging van de bankenunie, en vraagt dat de bankenunie spoedig wordt 
voltooid met een volledig gemeenschappelijk Europees depositogarantiestelsel;

15. vraagt dat het kapitaalmarktenunieproject wordt bespoedigd om de financiële integratie 
te verdiepen en zo de schokbestendigheid te verbeteren en de doorwerking van het 
monetaire beleid in de hele monetaire unie te effectiever te maken;

16. verzoekt de ECB meer toezicht te houden op de ontwikkeling van cryptovaluta en de 
toegenomen risico’s op het gebied van cyberbeveiliging;

17. verzoekt de ECB te zorgen voor een passend evenwicht tussen het toestaan van 
innovatieve financiële regelgeving op het gebied van fintech en het waarborgen van 
financiële stabiliteit;

18. is het met Christine Lagarde eens dat het tijd is om het monetaire beleidskader van de 
ECB te herzien teneinde ervoor te zorgen de ECB over de juiste instrumenten beschikt 
om haar mandaat inzake prijsstabiliteit in de toekomst uit te voeren; verzoekt de ECB 
als onderdeel van dit proces een openbare raadpleging te organiseren om ervoor te 
zorgen dat de herziening openstaat voor inbreng en feedback van een hele reeks diverse 
belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld;

Verantwoordingsplicht

19. is verheugd dat er onder het presidentschap van Mario Draghi meer verantwoording is 
afgelegd en ziet uit naar nog meer verantwoordingsplicht, dialoog en openheid met de 
nieuwe president;

20. herinnert eraan dat de benoeming van directieleden zorgvuldig, volkomen transparant 
en samen met het Parlement, overeenkomstig de Verdragen, moeten worden voorbereid; 
verzoekt de Raad voor alle huidige en toekomstige vacatures een genderevenwichtige 
shortlist op te stellen en die met het Parlement te delen, zodat het Parlement een 
betekenisvollere adviserende rol kan spelen in de benoemingsprocedure; betreurt dat er 
tot dusver geen bevredigende vooruitgang is geboekt;

21. is ingenomen met de substantiële, gedetailleerde en per sectie uitgesplitste feedback die 
de ECB heeft gegeven als reactie op de resolutie van het Parlement over het jaarverslag 
2017 van de ECB; verzoekt de ECB verantwoording te blijven afleggen en haar 
schriftelijke feedback op de resolutie van het Parlement over het jaarverslag van de 
ECB elk jaar weer te publiceren;

°
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° °

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de Europese Centrale Bank.


