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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2018
(2019/2129(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2018,

– so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej 
banky, najmä na jeho článok 15,

– so zreteľom na článok 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na vypočutie kandidátky na prezidentku Európskej centrálnej banky 
Christiny Lagardeovej zo 4. septembra 2019,

– so zreteľom na posledný menový dialóg Maria Draghiho ako prezidenta Európskej 
centrálnej banky s Európskym parlamentom z 22. septembra 2019,

– so zreteľom na článok 142 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

A. keďže podľa hospodárskej prognózy Komisie z leta 2019 najnovšie údaje z roku 2019 
odzrkadľujú spomalenie vysokého rastu HDP v eurozóne v porovnaní s rokom 2018, 
konkrétne z 1,9 % v roku 2018 na 1,2 % v roku 2019, a v EÚ27 z 2,1 % v roku 2018 na 
1,4 % v roku 2019, a to v dôsledku slabších podnetov z neistôt vonkajšieho obchodu;

B. keďže podľa údajov Eurostatu bola miera nezamestnanosti v EÚ v auguste 2019 na 
úrovni 6,2 % a v eurozóne 7,4 %, čo sú najnižšie úrovne od júla 2008;

C. keďže podľa makroekonomických prognóz odborníkov eurosystému zo septembra 2019 
ročná miera inflácie v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (HICP) v 
eurozóne má dosiahnuť v rokoch 2019, 2020 a 2021 úroveň 1,2 %, 1,0 % a 1,5 %, čiže 
stále nedosahuje strednodobý cieľ 2 %;

D. keďže koncom roka 2018 objem súvahy eurosystému dosiahol hodnotu 4,7 bilióna 
EUR, ktorá sa v porovnaní s koncom roka 2017 zvýšila o 0,2 bilióna EUR;

E. keďže v roku 2018 dosiahol čistý zisk ECB 1,575 miliardy EUR v porovnaní 
s 1,275 miliardy EUR v roku 2017; keďže toto zvýšenie možno pripísať najmä zvýšeniu 
čistého príjmu z úrokov v portfóliu USD a v portfóliu programu nákupu aktív (APP);

F. keďže silnejšia úloha eura a jeho zvýšené používanie ako rezervnej meny by zvýšili 
schopnosť EÚ nezávisle stanovovať svoj politický postoj voči USA a Federálnemu 
rezervnému systému a v konečnom dôsledku by poskytla ochranu pred rizikom 
nespolupracujúceho prístupu USA;
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G. keďže celosvetové emisie zelených dlhopisov stúpli z menej ako 1 miliárd EUR v roku 
2008 na viac ako 120 miliárd EUR v roku 2017 a čisté emisie zelených dlhopisov 
denominovaných v eurách sa od roku 2013 desaťnásobne zvýšili; keďže rozdiely medzi 
rozpätiami zelených dlhopisov a dlhopisov priemyselného odvetvia ako celku sa 
postupne zatvárajú;

H. keďže napriek tomuto pozitívnemu trendu zelené dlhopisy stále predstavujú len 1 % z 
celkovej ponuky dlhopisov denominovaných v eurách;

Všeobecný prehľad

1. víta úlohu ECB pri ochrane stability eura a zdôrazňuje, že nezávislosť ECB je 
predpokladom plnenia jej mandátu;

2. obáva sa, že po krátkom hospodárskom oživení sa tempo rastu eurozóny výrazne 
spomalilo na 1,2 % HDP v eurozóne a na 1,4 % HDP v EÚ27; zdôrazňuje preto, že 
monetárna politika musí zostať aj v nadchádzajúcom období akomodačná;

3. zdôrazňuje, že fiškálna politika je nevyhnutnou súčasťou posilnenia vplyvu menovej 
politiky a zníženia možných vedľajších účinkov;

4. zdôrazňuje zistenia expertnej skupiny ESCB pre nízky rast miezd1, v ktorých sa 
analyzoval nesúlad medzi rastom miezd a oživením na trhu práce, konkrétne, že nízky 
rast miezd v posledných rokoch možno vysvetliť najmä otrasmi v oblasti technológií 
a v oblasti vyjednávania o mzdách, na ktoré majú vplyv zmeny v štruktúre vyjednávania 
miezd – zníženie vyjednávacej pozície zamestnancov – a regulácie trhu práce – najmä v 
krajinách, ktoré sú najviac postihnuté celosvetovou hospodárskou a finančnou krízou a 
kombinácia nedostatočného využitia pracovnej sily, nízkej inflácie a tlmeného rastu 
produktivity;

5. zdôrazňuje, že posilnenie úlohy eura si vyžaduje správne štrukturálne podmienky, 
okrem iného:

– prehĺbenie európskej menovej únie vrátane fiškálnej kapacity pre eurozónu, ktorá 
by bola schopná zabezpečovať anticyklickú stabilizačnú funkciu;

– dobudovanie bankovej únie vrátane úplného mutualizovaného európskeho 
systému ochrany vkladov, ktorý by znížil riziká, podporil spravodlivú 
hospodársku súťaž, uľahčil rozšírenie celoeurópskeho bankovníctva a posilnil 
stabilitu eurozóny ako celku;

– dokončenie únie kapitálových trhov;

– vytvorenie bezpečného aktíva zaručeného členskými štátmi eurozóny na podporu 
integrácie trhov s dlhopismi;

Menová politika

1ECB, Occasional Paper Series č. 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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6. zdôrazňuje, že program nákupu aktív (APP) významne prispel k hospodárskemu 
oživeniu a vytváraniu inflačných očakávaní domácností, viedol k výraznému zlepšeniu 
podmienok financovania prostredníctvom viacerých prenosových kanálov a stlačil 
výnosy viacerých tried aktív; zdôrazňuje najmä, že APP priamo zlepšil úverové 
podmienky pre súkromný nefinančný sektor cez program nákupu cenných papierov 
krytých aktívami (asset-backed securities purchase programme – ABSPP) a tretí 
program nákupu krytých dlhopisov (CBPP3);

7. konštatuje, že ECB 12. septembra 2019 oznámila rozsiahly stimulačný balík zahŕňajúci 
program kvantitatívneho uvoľňovania s otvoreným koncom, ktorý bude prebiehať v 
mesačnom tempe vo výške 20 miliárd EUR mesačne, zníženie vkladovej sadzby o 10 
bázických bodov, dvojúrovňový systém odmeňovania rezerv a jednoduchšie podmienky 
pre cielené dlhodobejšie refinančné operácie (TLTRO-III);

8. konštatuje, že negatívne účinky na čisté príjmy bánk boli kompenzované prínosmi 
z väčšieho objemu bankových úverov a nižšími nákladmi na rezervy a straty;

9. zdôrazňuje, že veľmi nízke alebo záporné úrokové sadzby ponúkajú príležitosti 
spotrebiteľom, pracovníkom a dlžníkom, ktorí môžu využiť silnejšiu hospodársku 
dynamiku, nižšiu nezamestnanosť a nižšie náklady na pôžičky;

10. podporuje zámer Rady guvernérov ECB pokračovať v reinvestovaní hlavných platieb zo 
splatných cenných papierov tak dlho, ako to bude potrebné na zachovanie priaznivých 
podmienok likvidity a veľmi expanzívnej menovej politiky;

Iné aspekty

11. pripomína, že ECB je ako inštitúcia EÚ viazaná Parížskou dohodou o zmene klímy, a že 
by sa to malo odraziť v jej politikách pri plnom rešpektovaní jej mandátu a nezávislosti;

12. berie na vedomie vyhlásenie Christine Lagardeovej zo 4. septembra, v ktorom privítala 
spoluprácu ECB v rámci siete ekologizácie finančného systému (NGFS) a záväzok 
prispieť k riešeniu výziev, ktoré prináša zmena klímy, a to realizáciou odporúčaní 
NGFS a ich plnenia podľa možnosti bez vplyvu na mandát ECB pre cenovú stabilitu a 
iné ciele;

13. vyzýva ECB, aby pokračovala v prípravnom úsilí o zabezpečenie pripravenosti bánk na 
všetky možné nepredvídané udalosti súvisiace s brexitom;

14. je mimoriadne znepokojený rizikami vyplývajúcimi z oneskorenia pri zriaďovaní 
bankovej únie a vyzýva na rýchle dokončenie bankovej únie s plne mutualizovaným 
európskym systémom ochrany vkladov;

15. vyzýva na zrýchlenie projektu únie kapitálových trhov s cieľom prehĺbiť finančnú 
integráciu, vybudovať odolnosť proti otrasom a zefektívniť transmisiu menovej politiky 
v celej menovej únii;

16. žiada ECB, aby zvýšila monitorovanie v súvislosti s vývojom kryptomien a so 
zvýšenými rizikami v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
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17. vyzýva ECB, aby zabezpečila primeranú rovnováhu medzi umožnením regulačnej 
finančnej inovácie v oblasti finančných technológií a zabezpečením finančnej stability;

18. súhlasí s Christine Lagardeovou, že preskúmanie rámca menovej politiky ECB je 
včasné a opodstatnené, aby sa zabezpečilo, že ECB bude mať v budúcnosti správne 
nástroje na plnenie svojho mandátu v oblasti cenovej stability; vyzýva ECB, aby v 
rámci tohto procesu zorganizovala verejnú konzultáciu s cieľom zabezpečiť, aby bolo 
preskúmanie otvorené pre podnety a spätnú väzbu od širokého spektra rôznych 
zainteresovaných strán občianskej spoločnosti;

Zodpovednosť

19. víta zvýšenie zodpovednosti vo funkčnom období prezidenta Maria Draghiho a očakáva 
ešte väčšiu zodpovednosť, dialóg a otvorenosť s nadchádzajúcou prezidentkou;

20. pripomína, že nominácie členov výkonnej rady by sa mali pripraviť spoločne 
s Európskym parlamentom dôkladne, plne transparentne a v súlade so zmluvami; 
vyzýva Radu, aby vypracovala rodovo vyvážený zoznam všetkých existujúcich a 
budúcich voľných pracovných miest a informovala o ňom Parlament, a tým mu 
umožnila zmysluplnejšiu poradnú úlohu v procese menovania; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že doteraz nebol dosiahnutý uspokojivý pokrok;

21. víta pádnu, podrobnú a detailnú reakciu ECB na uznesenie Parlamentu k výročnej 
správe ECB za rok 2017; vyzýva ECB, aby pokračovala v prisľúbenej zodpovednosti a 
každoročne naďalej zverejňovala písomnú reakciu na uznesenie Parlamentu k výročnej 
správe ECB;

°

° °

22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
centrálnej banke.


