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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska centralbankens årsrapport för 2018
(2019/2129(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande årsrapporten för 2018 från Europeiska centralbanken (ECB),

– med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska 
centralbanken, särskilt artikel 15,

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av utfrågningen den 4 september 2019 av kandidaten till ordförandeposten 
i Europeiska centralbanken, Christine Lagarde,

– med beaktande av Mario Draghis sista monetära dialog med Europaparlamentet som 
ordförande för Europeiska centralbanken den 22 september 2019,

– med beaktande av artikel 142.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9/2019), 
och av följande skäl:

A. Enligt kommissionens ekonomiska sommarprognos 2019 visar de senaste siffrorna från 
2019 en avmattning från den högre BNP-tillväxten i euroområdet under 2018, från 
1,9 % till 1,2 % under 2019, och i EU27, från 2,1 % 2018 till 1,4 % 2019, vilket beror 
på svagare drivkrafter till följd av osäkerheter om utrikeshandeln.

B. Enligt uppgifter från Eurostat uppgick arbetslösheten i augusti 2019 till 6,2 % i EU och 
7,4 % i euroområdet, vilket är den lägsta nivån sedan juli 2008.

C. Enligt Eurosystemets interna makroekonomiska prognoser från september 2019 
förväntas den årliga inflationen enligt det harmoniserade indexet för konsumentpriser 
(HIKP) för euroområdet uppgå till 1,2 %, 1,0 % och 1,5 % under 2019, 2020 och 2021, 
vilket innebär att det medelfristiga målet på 2 % fortfarande inte uppnås.

D. I slutet av 2018 hade Eurosystemets balansräkning nått en rekordhög nivå på 4,7 
biljoner euro, en ökning med 0,2 biljoner jämfört med slutet av 2017.

E. För 2018 uppgick ECB:s nettovinst till 1,575 miljarder euro, jämfört med 1,275 
miljarder euro för 2017. Denna ökning kan huvudsakligen tillskrivas de ökade 
nettoränteintäkterna från USD-portföljen och APP-portföljen (programmet för köp av 
tillgångar).

F. En starkare roll för euron, och dess ökade användning som reservvaluta, skulle öka 
EU:s förmåga att utforma en oberoende inriktning gentemot USA och Federal Reserve 
och ytterst ge skydd mot risken för en icke-samarbetsvillig amerikansk hållning.
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G. Den globala utgivningen av gröna obligationer har ökat från mindre än 1 miljard euro 
2008 till över 120 miljarder euro 2017, och nettoutgivningen av gröna obligationer i 
euro har tiofaldigats sedan 2013. Räntedifferenserna mellan gröna obligationer och 
obligationer från industrin i stort har gradvis försvunnit.

H. Trots denna positiva trend står gröna obligationer för endast 1 % av det totala utbudet av 
euroobligationer.

Allmän översikt

1. Europaparlamentet välkomnar ECB:s roll när det gäller att trygga eurons stabilitet, och 
betonar att ECB:s oberoende är en förutsättning för fullgörandet av dess mandat.

2. Europaparlamentet är bekymrat över att tillväxten i euroområdet efter en kort 
ekonomisk återhämtning har avtagit markant till 1,2 % av BNP i euroområdet och till 
1,4 % av BNP för EU27. Parlamentet betonar därför att det finns ett behov av en 
ackommoderande penningpolitik för en överskådlig framtid.

3. Europaparlamentet betonar att finanspolitiken är en nödvändig komponent för att öka 
den monetära politikens effekter och minska eventuella sidoeffekter.

4. Europaparlamentet understryker slutsatserna från ECBS-expertgruppen om låg 
lönetillväxt1, där man analyserade det brutna sambandet mellan löneutveckling och 
återhämtning på arbetsmarknaden, nämligen att den låga löneökningstakten under de 
senaste åren främst beror på chocker i fråga om teknik och löneförhandlingar, där de 
sistnämnda påverkas av förändringar i löneförhandlingsstrukturen (vilket försvagar 
arbetstagarnas förhandlingsposition ) och arbetsmarknadsbestämmelser, främst i de 
länder som drabbats hårdast av den globala ekonomiska och finansiella krisen och 
kombinationen av underutnyttjande, låga inflationstal och dämpad produktivitetstillväxt.

5. Europaparlamentet understryker att en förstärkning av eurons roll förutsätter de rätta 
strukturella förhållandena, bland annat följande:

– Fördjupning av den europeiska monetära unionen, inbegripet en finanspolitisk 
kapacitet för euroområdet som kan skapa en kontracyklisk stabiliseringsfunktion.

– Fullbordande av bankunionen, inbegripet ett helt ömsesidigt europeiskt 
insättningsgarantisystem som skulle minska riskerna, främja rättvis konkurrens, 
underlätta expansionen av paneuropeisk bankverksamhet och stärka stabiliteten i 
euroområdet som helhet.

– Fullbordande av kapitalmarknadsunionen.

– Skapande av en säker tillgång som garanteras av medlemsstaterna i euroområdet 
för att främja integrationen av obligationsmarknaderna.

Penningpolitik

1 ECB Occasional Paper Series nr 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. Europaparlamentet understryker att programmet för köp av tillgångar (APP) har bidragit 
avsevärt till den ekonomiska återhämtningen och hushållens inflationsförväntningar, lett 
till en avsevärd förbättring av finansieringsvillkoren via flera transmissionskanaler och 
pressat ned avkastningen på ett stort antal tillgångsklasser. Parlamentet betonar särskilt 
att en direkt följd av APP är förbättrade kreditvillkor för den privata icke-finansiella 
sektorn med programmet för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 
(ABSPP) och det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (CBPP3).

7. Europaparlamentet noterar att ECB den 12 september 2019 tillkännagav ett brett 
stimulanspaket inbegripet ett program med kvantitativa lättnader som kommer att löpa 
utan slutdatum i en månadstakt på 20 miljarder euro per månad, en sänkning på 10 
baspunkter av inlåningsräntan, ett dualistiskt system för förräntning av reserver och 
gynnsammare villkor för riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO).

8. Europaparlamentet noterar att de negativa effekterna på bankernas nettoränteintäkter 
hittills har uppvägts av fördelarna med bankernas utlåning och lägre kostnader för 
avsättningar och förluster.

9. Europaparlamentet understryker att mycket låga eller negativa räntor erbjuder 
möjligheter för konsumenter, arbetstagare och låntagare, som kan dra nytta av starkare 
ekonomisk drivkrafter, lägre arbetslöshet och lägre lånekostnader.

10. Europaparlamentet stöder ECB-rådets avsikt att fortsätta att återinvestera beloppen från 
värdepapper som återbetalas så länge som det är nödvändigt för att bibehålla 
gynnsamma likviditetsvillkor och en hög grad av monetär ackommodering.

Övriga aspekter

11. Europaparlamentet påminner om att ECB i egenskap av EU-institution är bunden av 
Parisavtalet om klimatförändringar och att detta bör återspeglas i dess politik, med full 
respekt för dess mandat och oberoende.

12. Europaparlamentet noterar Christine Lagardes förklaring den 4 september där hon 
välkomnade ECB:s samarbete inom nätverket för miljöanpassning av det finansiella 
systemet (NGFS) och åtagandet att bidra till att möta de utmaningar som 
klimatförändringarna medför genom att genomföra NGFS rekommendationer och att 
agera enligt dem när så är möjligt utan att undergräva ECB:s mandat för prisstabilitet 
och andra mål.

13. Europaparlamentet uppmanar ECB att fortsätta sina förberedande insatser för att säkra 
stabiliteten på EU:s finansmarknaden för alla tänkbara händelser i samband med brexit.

14. Europaparlamentet är mycket oroat över riskerna på grund av dröjsmålet med 
inrättandet av bankunionen, och uppmanar till ett snabbt fullbordande av bankunionen 
med ett europeiskt insättningsgarantisystem som är helt ömsesidigt.

15. Europaparlamentet begär att kapitalmarknadsunionen ska påskyndas i syfte att fördjupa 
den finansiella integrationen och därmed bidra till att bygga upp motståndskraft mot 
chocker och göra den penningpolitiska transmissionen i hela den monetära unionen mer 
effektiv.
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16. Europaparlamentet uppmanar ECB att öka sin övervakning kring utvecklingen av 
kryptovalutor och de förhöjda cybersäkerhetsriskerna.

17. Europaparlamentet uppmanar ECB att säkerställa en lämplig balans mellan att tillåta 
finansiell innovation inom Fintech och säkerställa finansiell stabilitet.

18. Europaparlamentet instämmer med Christine Lagarde om att en översyn av ECB:s 
penningpolitik ligger rätt i tiden och är berättigad för att säkerställa att ECB har rätt 
verktyg för att uppfylla sitt prisstabilitetsuppdrag i framtiden. ECB uppmanas att 
anordna ett offentligt samråd som en del av denna process för att se till att översynen är 
öppen för synpunkter och återkoppling från ett brett spektrum av olika aktörer i det 
civila samhället.

Ansvarsskyldighet

19. Europaparlamentet välkomnar den ökade ansvarsskyldigheten under Mario Draghis 
ordförandeskap och ser fram emot en ännu större ansvarsskyldighet, dialog och 
öppenhet med den tillträdande ordföranden.

20. Europaparlamentet påminner om att utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar rådet att upprätta en könsbalanserad slutlista för 
alla kommande lediga funktioner och att dela denna med parlamentet, vilket därmed 
skulle göra det möjligt för parlamentet att spela en mer meningsfull rådgivande roll i 
utnämningsförfarandet. Parlamentet beklagar att inga tillfredsställande framsteg har 
gjorts hittills.

21. Europaparlamentet välkomnar den innehållsrika, detaljerade och sektionsuppdelade 
återkopplingen från ECB avseende parlamentets resolution om ECB:s årsrapport för 
2017. ECB uppmanas att hålla fast vid sitt åtagande för ansvarsskyldighet och fortsätta 
att offentliggöra sin skriftliga återkoppling till parlamentets resolution om ECB:s 
årsrapport varje år.

°

° °

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska centralbanken.


