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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад на ЕЦБ за 2007 г.
(2007/2142(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2007 
г.,

– като взе предвид член 113 от Договора за създаване на Европейската общност,

– като взе предвид член 15 от приложения към Договора Протокол за Устава на
Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка1,

– като взе предвид резолюцията си от 2 април 1998 г. относно демократичната 
отчетност на третия етап от Икономическия и паричен съюз2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно състоянието на 
европейската икономика: подготвителен доклад относно общите насоки за 
икономическа политика за 2008 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията „ИПС@10: успехи и 
предизвикателства след 10 години Икономически и паричен съюз”
(COM(2008)0238),

– като взе предвид прегледа на ЕЦБ относно финансовата стабилност от декември 
2007 г. и доклада й относно финансовата интеграция в Европа от април 2008 г.,

– като взе предвид пролетните икономически прогнози на Комисията от 28 април 
2008 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6-
0000/2008),

A. като има предвид, че БВП в еврозоната нарасна с 2,6% през 2007 г. (спрямо 2,7% 
през 2006 г.) въпреки засилената нестабилност, която бе предизвикана от 
финансовите сътресения през втората половина на годината,

Б. като има предвид, че равнището на инфлацията беше 2,1%, спрямо 2,2% през 2006 
г., въпреки икономическата среда, която се характеризираше със значителен натиск 
в посока на увеличение на цените,

В. като има предвид, че ЕЦБ продължи да коригира лихвените проценти през 2007 г.,

                                               
1 ОВ C 191, 29.7.1992 г., стр. 68.
2 ОВ C 138, 4.5.1998 г., стр. 177.
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до 4,0% през юни от 3,5% през декември 2006 г., и поддържаше това ниво през 
второто полугодие,

Г. като има предвид, че през 2007 г. обменният курс на еврото се повиши с 6,3% в 
номинално ефективно изражение и че повишението бе особено подчертано спрямо 
щатския долар (11,8%),

Д. като има предвид, че финансовите сътресения и големите дисбаланси в глобален 
мащаб представляват риск за световния икономически растеж и развитието на 
обменните курсове,

Е. като има предвид, че през 2009 г. се очаква инфлацията в еврозоната да се повиши 
между 2,0% и 3,0%, отразявайки до голяма степен предполагаемото развитие на
цените на петрола и храните, преди да достигне по-умерени стойности между 1,2% 
и 2,4% през 2009 г.,

Ж. като има предвид, че Парламентът желае да помогне за засилване на ролята и 
международната позиция на ЕЦБ и на еврозоната на международната сцена,

ЕЦБ днес
1. приветства факта, че десет години след създаването на ИПС както ЕЦБ, така и 

еврото са уважавани и общоприети в световната икономика и отбелязва, че еврото 
се превърна в призната в световен мащаб валута, която е почти равностойна на 
щатския долар;

2. подчертава значението на независимостта на ЕЦБ и приветства факта, че 
посредством Договора от Лисабон ЕЦБ ще се превърне в институция на ЕС, която 
притежава правосубектност и ясно установен независим политически и финансов 
статут;

3. приветства Кипър и Малта в ИПС и отбелязва тяхното успешно присъединяване;

Финансова стабилност
4. признава отличната работа на ЕЦБ при управлението на финансовите сътресения, 

които бяха предизвикани от кризите с високорисковите ипотечни кредити в САЩ, 
по-специално започналата на 9 август 2007 г. операция, която осигури ликвидност 
на пазарите в размер на 95 млрд. евро чрез търг с фиксиран лихвен процент от
4,00%, следвайки същата процедура като обичайните пазарни операции на ЕЦБ;
отбелязва, че операцията, заедно с операциите за „фино регулиране” и последвалите
я мащабни седмични операции за рефинансиране, успяха да стабилизират силно
краткосрочните лихвени нива; смята, че това отново показва ценността на общата 
парична политика, която се провежда от ЕЦБ, за стабилизиране на икономиката в 
периоди на нестабилност;

5. подчертава засилената необходимост от сътрудничество между централните банки 
и надзорните органи за поддържане на стабилността на финансовите пазари, по-
специално отчитайки все по-интегрираните финансови системи; изисква от ЕЦБ да 
продължи усилията си за подобряване на интеграцията и комуникациите в рамките 
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на ЕС, както и в отношенията си с други централни банки и съответни институции, 
по-специално във връзка с отношенията с Bank of England, тъй като Лондон е най-
важният финансов център в Европейския съюз; призовава ЕЦБ да поеме активна 
роля в различните форуми за обсъждане на промени в надзора, като например 
последващите мерки в рамките на процеса „Lamfalussy”;

6. признава, че преди „балона” в сектора на информационните технологии през 2000 г. 
и кризите с високорисковите ипотечни кредити през 2007 г. основните централни 
банки, като например ЕЦБ и Федералният резерв на САЩ, отправиха 
предупреждения срещу подценяването на рисковете в икономиката; отбелязва, че 
финансовите пазари не реагираха достатъчно ефективно на тези предупреждения;
следователно изисква от ЕЦБ да извърши анализ на тази реакция и да предложи как 
да бъде подобрена връзката между подобни далновидни предупреждения и 
реакциите на пазара; в контекста на неотдавнашните финансови сътресения 
призовава ЕЦБ да проучи дали разполага с достатъчно инструменти за справяне с 
трансгранична европейска финансова криза и какви правомощия са й необходими за 
подобряване на предпазливия макронадзор в еврозоната;

Развитие в икономическата и паричната област
7. отбелязва продължаващата дискусия относно определянето на ценовата стабилност, 

във връзка с която някои защитават прякото регулиране на инфлацията; въпреки 
това смята, че системата от два стълба на основата на М3 е най-подходящият начин 
за измерване на ценовата стабилност; признава добавената стойност на 
допълнителната информация и ранното предупреждение за инфлационен риск и 
оперативната свобода на действие, които система от този род осигурява;

8. подчертава, че рисковете от неравномерното икономическо развитие в еврозоната 
може да нараснат с увеличаване на членския състав, тъй като различията в размера 
и степента на развитие на икономиките на държавите членки се засилват;

9. призовава всички държави-членки, участващи в еврозоната, решилите да не 
участват държави-членки, както и държавите-членки кандидатки, да отбележат тези 
предизвикателства и следователно, по целесъобразност, да съблюдават изцяло 
критериите на Пакта за стабилност и растеж и да изпълняват критериите от 
Маастрихт, тъй като това, заедно с финансовото консолидиране и поддържането на 
умерен курс по отношение на възнагражденията, осигурява най-силната защита 
срещу предизвикателствата, породени от неравномерното развитие;

10. очаква Съветът да третира по еднакъв начин всички държави-членки, кандидатки за 
еврозоната, и да съблюдава изцяло оценката и препоръките на ЕЦБ относно тяхната 
готовност за присъединяване към еврозоната;

11. отбелязва повишението на стойността на еврото, особено спрямо щатския долар;
подчертава целта за ценова стабилност, но признава, че големите и бързи промени в
обменния курс на еврото може да възпрепятстват възможностите на ЕЦБ да 
управлява своята парична политика и че обезценяването на еврото би могло да бъде 
източник на инфлация или, обратно, прекомерното увеличение на стойността може 
да застраши перспективите за растеж на зависимите от износа държави; изисква от



PE406.114v01-00 6/10 PR\723498EN.doc

BG

ЕЦБ да наблюдава това развитие и ако сметне за необходимо, да предприеме 
действия;

Управление и ефективно вземане на решения
12. припомня продължаващия призив за по-голяма прозрачност в ЕЦБ и оценява вече 

положените усилия; във връзка с това признава трудностите, свързани с 
осигуряването на публичен достъп до протоколите от заседанията на Управителния 
съвет на ЕЦБ, тъй като различията в индивидуалните позиции биха могли да бъдат 
тълкувани като израз на национални интереси, водейки така до натиск от страна на 
правителствата на държави-членки върху членове на Управителния съвет;

13. въпреки това призовава ЕЦБ в изложенията й, следващи приетите от нейния 
Управителен съвет решения, да обяснява ясно дали в хода на обсъжданията лесно е 
бил постигнат консенсус или различните становища са се запазили, тъй като това би 
осигурило повече информация на пазарите, без да препятства общата европейска 
перспектива за решението на Управителния съвет на ЕЦБ;

14. призовава ЕЦБ да представи отново предложение за реформи в структурата на своя 
Управителен съвет, тъй като внесеното през 2003 г. предложение бе отхвърлено от 
Парламента; отбелязва, че с нарастването на броя на страните в еврозоната 
реформите ще станат дори още по-необходими; подкрепя предишното предложение 
на ЕЦБ, според което икономическата тежест на участващите държави-членки 
следва да бъде разглеждана като най-съществения фактор за ротационните права на 
гласуване и че за да се гарантира ефективност, броят на вземащите решения лица 
трябва да бъде поддържан нисък;

15. признава нарастващата роля на еврогрупата и на нейния председател за определяне 
на голяма част от икономическия дневен ред на Европейския съюз, по-специално 
по-формалната структура и централната роля при координиране на икономическата
политика в еврогрупата, както се посочва в член 136 от Договора за ЕО, също за 
държавите-членки, които не участват в еврозоната; подкрепя затвърждаването на 
тенденцията еврозоната да говори на международни форуми с един глас, както 
предвижда ролята на председателя на еврогрупата като говорител;

16. приветства сътрудничеството между ЕЦБ, Комисията и сектора на финансовите 
услуги за успешното начало на инициативите „Единна европейска платежна зона”
(SEPA) и „Краткосрочни европейски ценни книжа” (STEP); смята, че те 
представляват положителен принос от страна на сектора на финансовите услуги за 
напредъка на европейската финансова интеграция;

17. приветства успешното започване на операциите по Target 2 и приключването на 
дейностите по преминаване към единната съвместна платформа; смята, че това е
важна стъпка в посока към финансова интеграция и намаляване на разходите за 
клиринг и сетълмент;

Външна роля на еврото
18. отбелязва стабилното нарастване на статута на еврото като международна валута;

изтъква, че начинът, по който Европейският съюз е представляван в областта на 
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икономическите и паричните въпроси на международни форуми, не отразява добре 
действителната икономическа тежест на еврозоната и това може да се разглежда 
като пречка за по-голямо влияние в областта на международните финанси;
следователно призовава да бъдат предприети действия за общо представителство на 
еврозоната в международни финансови институции, като например МВФ;

19. насърчава ЕЦБ да продължи дейността си за засилване на своята роля в 
международния финансов контекст; смята, че по-силният статут на еврото в 
международен план ще се отрази благоприятно на еврозоната, като ще насърчи 
държавите-членки, които в момента не участват, да се стремят към пълноправно
членство;

o    o

o

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на Европейската централна банка.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

In its report concerning the ECB's annual report, the European Parliament evaluates the work 
of the European Central Bank in 2007. This year the report focuses on the challenges ahead 
for the ECB, especially in the wake of the financial turmoil that has followed the US sub-
prime mortgage crises, but also on governance issues such as effective decision-making and 
transparency.

1. The ECB today 
The European Central Bank is the only truly common body within the European Union that 
deals with financial stability and monetary policy. Ten years after launching the EMU the role 
of the euro area and its common currency has proven to be a great success. Still, even after 
this promising decade some politicians in Europe, even Heads of State, continue to question 
the independence of the ECB. As the rapporteur I support the independence of the ECB, as it 
is fundamental for securing a stable monetary policy, and I wholeheartedly welcome that this 
independence is clearly acknowledged and strengthened in the Lisbon treaty.

The Commission estimates that the benefits of the introduction of the euro include:

 Inflation around 2% on average over the last 10 years. 
 The creation of almost 16 million jobs since 1999.
 Lower long-term interest rates fell to less than 4%, half the level of the 1990s. 
 There is no longer a need for exchanging currencies which facilitates travel and 

shopping throughout the euro area. 
 Stable exchange rates, which have boosted trade among euro area countries. 

These above mentioned effects are tangible changes for all citizens within the euro area. But 
the changes have not only been felt by its members; with the increasing role of the euro and 
the common currency area the costs for staying outside rise. Even though the candidate 
countries, such as my own country Sweden and the opt-outs Denmark and the United 
Kingdom are not yet members of the euro area, the establishment of the President of the Euro 
Group and the increasing need for cooperation in these matters makes this informal group 
much more important. The Lisbon treaty article 136 clearly states the role of the Euro Group 
and emphasises its importance in coordinating the economic policy. I strongly support this, 
and recognise at the same time that this raises the stakes of not being able to take part in these 
deliberations. The cost of staying outside the most fundamental part of the deeper integration 
within Europe remains substantial not only in economical, but also in political terms. My own 
country Sweden has stated the goal to enter the core of European integration. A full 
membership in the economic cooperation would therefore, from my point of view be most 
welcome, if not even inevitable.

2. 2007 a year of many challenges 
2007 has proven to be an interesting and difficult year for the ECB, presenting a strong 
growth in the first half of the year followed by the financial turmoil from August and 
onwards. The inflation has risen steadily and is now around 3 per cent, considerable higher 
than the target of inflation around 2 per cent on the medium term. The dollar, but also other 
currencies, have weakened considerable against the euro which has restarted the exchange 
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rate discussions. 

The enlargement of the euro area gives the monetary area more weight, but at the same time 
presents more challenges as the decision-making becomes more cumbersome and the 
differences in economic development between the members grow. Thus, this involves a 
number of challenges for the ECB, to which this report gives its views upon, also suggesting 
how the ECB might improve their actions. 

3. Financial Stability
The sub-prime mortgage crises has proven that financial stability is a global matter since a 
crisis no longer is contained to one country or one region. The August 9 operation of the ECB 
provided the market with liquidity in the amount of EUR 95 billion to the markets as a fixed 
rate tender. This operation by the ECB followed the same procedure as normal ECB market 
operations. Together with fine-tuning operations and the following abundant weekly 
refinancing operation, it succeeded in stabilising the very short-term interest rates. The 
coordinated efforts with the FED and Bank of England have to a large extent helped keeping 
the financial system afloat, but have not solved the crises. It has also shown the need for better 
cooperation between central banks and other institutions. The fact that the ECB as well as the 
FED both warned for underpricing risk ahead of the sub-prime mortgage crisis, without a 
sufficient response from the markets gives rise to questions on how to facilitate better 
responses. 

The ongoing discussions in different fora are important for taking balanced measures in how 
to connect central banks and supervision on a more global level. As the turmoil still evolves it 
is important to make a thorough analysis together with the industry before taking any major 
new actions. Within the European Union the Lamfalussy follow-up should be one of the 
pillars for updating a European supervisory structure.

4. Enlargement and governance
The European Central Bank derives its acceptance among the public by the fact that it upholds 
goals, such as price stability and economic growth, considered necessary by the public and 
that measures taken to uphold these goals are explained  sufficiently by the  ECB. This gives 
rise to forces in very different directions; effective decision-making versus openness and 
inclusiveness. These different tendencies may strengthen as the number of EU member states 
fulfilling the criteria for euro area membership increases. The effect will be an enlarged area 
including more of the unions' citizens, but also a broader spectrum in economic development, 
growth rate and maturity of the economies. Within the ECB challenges of effective decision-
making will have to be balanced with the need for inclusion. In order for the ECB to cope 
with these upcoming challenges it should initiate a review of the possible options for changes 
in its decision-making and at an early stage involve relevant institutions in these deliberations.

Following the previous debates on how to reform the Governing Council and how to achieve 
effective discussions, deliberation and decision-making, today's system seems unviable as it 
would widen the wedge between the economic and political weight of euro area member 
countries within the ECB. A pragmatic option would to put more power into the hands of the 
Executive Committee, but as the one-person-one-vote is an established function and an 
important part of the democratic aspect, such a system is not politically acceptable. This 
leaves four options: vote-weighting, representation, regional central banks or rotation. I 
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consider rotation of the membership of the Governing Council based on economic weight to 
be the best option as it combines effectiveness with democratic legitimacy. Giving up the 
principle of equality of member states is a problem, but I believe this must be done in order to 
ensure the necessary decision-making capability; the best way to ensure that national interests 
will not unduly influence ECB policy making is to bring political power and economic weight 
of national central bank governors as closely into line as possible. Therefore, the main trust of 
the proposal should focus on economic weight as the determinating factor for selecting how 
regularly one can sit in the Governing Council. 

5. Transparency
As the rapporteur I consider openness and transparency to be of outmost importance, and I 
believe that providing the public with information will strengthen the legitimacy and 
predictability of the ECB. I however recognise the difficulties in making the minutes of the 
Governing Council public, since different individual positions may be interpreted as national 
interests. If views were presented with names this would also increase risks for governments 
pressuring their "own" national central bank governor. This could lead to an obstruction of the 
aims of the European Central Bank´s actions, which in the long run may weaken its status and 
legitimacy among the public. Taking these difficulties into account, the need for more and 
better information still persists. I therefore call on the ECB´s Governing Council to always 
present the discussions leading up to a decision and especially elaborate on whether the 
consensus was reached easily or if divergent views persisted. This would give the public as 
well as the financial markets more information on how the discussions between the members 
of the Governing Council were taking place, without mentioning names or countries. 

6. The international role of the Euro
Since its introduction the euro has firmly established itself as a major international currency, 
second only to the US dollar. Euro-denominated international debt securities surpassed those 
of the US dollar in 2004, while the percentage of bank loans issued by euro-area banks to 
non-euro-area borrowers which are denominated in euro stand at 36% as compared to 45% in 
US dollars. The euro is also the second most actively traded currency in foreign exchange 
markets worldwide, and is used in more than a third of all foreign exchange transactions.

In my view this proves the value of monetary cooperation, and that the euro is a major asset 
for all EMU members. However, the euro has a clear disadvantage compared to the dollar 
since it is a less unitary actor than the dollar in international fora, which leads to an absence of 
a strong voice in these contexts. Therefore, I call on the ECB to take measures towards a 
European representation in international financial institutions that reflects the true economic 
weight of the euro area; a unified euro area representation in these matters would increase the 
position of the euro in international financial institutions and thereby strengthen the currency's 
status. Furthermore, this will lead to significant profits for the EMU members which will spur 
the enlargement of the euro area, since the countries outside the euro area will clearly see the 
benefits of a membership in the EMU.
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