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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě ECB za rok 2007
(2008/2107(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Evropské centrální banky (ECB) za rok 2007, 

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o ES, 

– s ohledem na článek 15 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank 
a Evropské centrální banky1 připojeného ke Smlouvě, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 1998 o demokratické odpovědnosti ve třetí 
etapě hospodářské a měnové unie2, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o hospodářské situaci v Evropě: 
přípravná zpráva o hlavních směrech hospodářské politiky 2008, 

– s ohledem na sdělení Komise s názvem „Deset let HMU: úspěchy a problémy po prvních 
deseti letech fungování Hospodářské a měnové unie“ (KOM(2008) 0238), 

– s ohledem na zprávu ECB o finanční stabilitě z prosince 2007 a na její zprávu o finanční 
integraci v Evropě z dubna 2008,

– s ohledem na jarní hospodářské prognózy Komise ze dne 28. dubna 2008,

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že HDP eurozóny v roce 2007 i přes zvýšenou nejistotu vyplývající 
z neklidu na finančních trzích ve druhé polovině roku vzrostl o 2,6 % (oproti 2,7 % v roce 
2006),

B. vzhledem k tomu, že míra inflace dosáhla 2,1 % ve srovnání s 2,2 % v roce 2006 i přesto, 
že pro hospodářskou situaci byly příznačné výrazné tlaky na zvýšení cen, 

C. vzhledem k tomu, že ECB v roce 2007 dále upravovala úrokové sazby, a to ze 3,5 % 
v prosinci 2006 na 4,0 % v červnu 2007, a tuto úroveň udržela po celé druhé pololetí, 

D. vzhledem k tomu, že v roce 2007 došlo k posílení směnného kurzu eura, a to o 6,3 %, 
pokud sledujeme nominální efektivní kurz, a dokonce o 11,8 %, pokud jde o kurz 
vůči americkému dolaru, 

E. vzhledem k tomu, že neklid na finančních trzích a značná celosvětová nerovnováha 
                                               
1 Úř. věst. C 191, 29.7.1992, s. 68.
2 Úř. věst. C 138, 4.5.1998, s. 177.
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představují riziko pro hospodářský růst na celém světě a pro vývoj směnných kurzů,

F. vzhledem k tomu, že podle očekávání vzroste inflace v eurozóně v roce 2009 na úroveň 
mezi 2,0 % a 3,0 %, a to zejména v důsledku předpokládaného růstu cen ropy a potravin, 
a poté se v roce 2009 sníží na úroveň mezi 1,2 % a 2,4 %,

G. vzhledem k tomu, že Parlament chce pomoci posílit roli a mezinárodní autoritu ECB 
a eurozóny na mezinárodní úrovni, 

ECB dnes
1. vítá skutečnost, že deset let od vzniku HMU jsou ECB i euro respektované a obecně 

v celosvětové ekonomice akceptované, a poznamenává, že euro se stalo měnou 
celosvětového významu a téměř se vyrovná americkému dolaru;

2. zdůrazňuje, jak je důležitá nezávislost ECB, a vítá skutečnost, že díky Lisabonské 
smlouvě se ECB stane orgánem EU s právní subjektivitou a jasně vymezeným, 
nezávislým politickým a finančním statusem;

3. vítá Kypr a Maltu v HMU a bere na vědomí jejich úspěšný vstup;

Finanční stabilita
4. je si vědom vynikající práce, kterou ECB odvedla při řešení neklidu na finančních trzích 

vyvolaného krizí na americkém trhu s hypotékami pro méně bonitní klienty, zejména 
operace zahájené 9. srpna 2007, která trhům poskytla likviditu ve výši 95 miliard EUR 
ve formě nabídkového řízení s pevně stanovenou sazbou 4,00 % stejným postupem jako 
normální tržní operace ECB; všímá si, že díky této operaci a operacím jemného doladění 
a následným rozsáhlým týdenním refinančním operacím se podařilo stabilizovat velmi 
krátkodobé úrokové sazby; domnívá se, že to znovu potvrzuje smysl společné měnové 
politiky, kterou ECB provádí a která stabilizuje ekonomiku v obdobích nestability;

5. zdůrazňuje, že je stále více zapotřebí spolupráce mezi centrálními bankami a orgány 
dohledu, aby se udržela stabilita na finančních trzích, zejména s ohledem na zvyšující se 
integraci finančních systémů; žádá ECB, aby dál usilovala o větší integraci a lepší 
komunikaci v rámci EU i ve svých vztazích s ostatními centrálními bankami 
a relevantními institucemi, a to zejména ve vztahu s Bank of England, neboť Londýn 
je nejdůležitějším finančním centrem v Evropské unii; vyzývá ECB, aby hrála aktivní roli 
v rámci různých fór projednávajících změny v dohledu, např. v pokračování 
Lamfalussyho procesu;

6. je si vědom toho, že hlavní centrální banky jako ECB a americká Federal Reserve
varovaly před podceněním rizik v ekonomice před splasknutím počítačové bubliny v roce 
2000 a krizí hypoték pro méně bonitní klienty v roce 2007; poznamenává, že finanční trhy 
nedokázaly na tato varování účinně a vhodně reagovat; žádá proto ECB, aby tuto reakci 
zanalyzovala a navrhla, jak zlepšit vzájemný vztah mezi takovýmito varováními do 
budoucna a reakcí trhu; vyzývá ECB, aby s ohledem na nedávný neklid na finančních 
trzích zhodnotila, zda má dostatečné nástroje pro řešení přeshraniční evropské finanční 
krize a jaké pravomoci potřebuje, aby mohla zlepšit v eurozóně obezřetnostní dohled na 
makroúrovni;
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Hospodářský a měnový vývoj
7. bere na vědomí probíhající diskusi o tom, jak definovat cenovou stabilitu, v souvislosti 

s níž se někteří vyslovují pro přímé inflační cílování; věří však, že nejvhodnějším 
způsobem měření cenové stability je dvoupilířový systém založený na peněžním agregátu 
M3; uznává přidanou hodnotu dalších informací a včasného varování ohledně inflačního 
rizika a volnosti jednání, které takový systém přináší;

8. zdůrazňuje, že rizika asymetrického hospodářského vývoje v eurozóně by se mohla zvýšit 
s tím, jak se rozšiřuje počet jejích členů a rostou rozdíly ve velikosti a vyspělosti jejich 
ekonomik; 

9. vyzývá všechny členské státy, které jsou členy eurozóny, členské státy, které si vyjednaly 
výjimku z eurozóny, i členské státy, které se chtějí stát její součástí, aby vzaly tato rizika 
na vědomí a se zřetelem k nim plně respektovaly kritéria Paktu o stabilitě a růstu a řádně 
plnily maastrichtská kritéria, protože všechna tato kritéria spolu s fiskální konsolidací 
a umírněným růstem mezd poskytují nejsilnější ochranu před riziky, která představuje 
asymetrický vývoj; 

10. očekává, že se Rada bude ke všem členským státům žádajícím o členství v eurozóně 
chovat stejně a že bude plně respektovat hodnocení a doporučení ECB ohledně jejich 
připravenosti na vstup do eurozóny;

11. bere na vědomí zhodnocení eura zejména ve vztahu k americkému dolaru; zdůrazňuje cíl 
cenové stability, ale je si vědom toho, že velké a rychlé změny směnného kurzu eura 
mohou ztížit schopnost ECB vést měnovou politiku a že oslabující euro by mohlo být 
zdrojem inflace nebo naopak jeho přílišné zhodnocení by mohlo ohrozit perspektivy růstu 
v zemích závislých na vývozu; žádá ECB, aby tento vývoj sledovala a v případě nutnosti 
zasáhla; 

Správa a efektivní rozhodování
12. připomíná neustálé výzvy k větší transparentnosti ECB a oceňuje již vyvinuté úsilí; je si 

v tomto ohledu vědom toho, že je složité zveřejňovat zápisy ze schůzí Rady guvernérů, 
jelikož odlišné postoje jednotlivých členů by mohly být interpretovány jako zastupování 
národních zájmů, což by mohlo vést k tlaku na členy Rady guvernérů ze strany vlád 
členských států; 

13. přesto vyzývá ECB, aby ve svých prohlášeních následujících po rozhodnutích přijatých 
Radou guvernérů jasně vysvětlila, zda bylo v průběhu diskusí konsensu dosaženo snadno 
nebo zda přetrvávaly odlišné názory, neboť to by trhům poskytlo více informací, aniž by 
to narušilo společné evropské vnímání rozhodnutí Rady guvernérů ECB;

14. vyzývá ECB, aby znovu předložila návrh na reformování struktury Rady guvernérů, 
jelikož návrh předložený v roce 2003 Parlament odmítl; poznamenává, že s rostoucím 
počtem členů eurozóny budou reformy stále naléhavější; podporuje původní návrh ECB 
v tom, že za nejvýznamnější faktor při určování rotujících hlasovacích práv by měla být 
považována ekonomická váha zúčastněných členských států a že počet osob s rozhodovací 
pravomocí by měl být omezen, aby byla zajištěna efektivita; 
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15. je si vědom rostoucí role Euroskupiny a jejího předsedy při určování velké části 
ekonomické agendy v Evropské unii, zejména formálnější struktury a ústřední role při 
koordinaci hospodářské politiky v Euroskupině, jak je stanoveno v článku 136 Smlouvy 
o ES, i pro členské státy, které nejsou členy eurozóny; podporuje rozvíjející se myšlenku, 
aby eurozóna na mezinárodních fórech hovořila jedním hlasem, což umožňuje role 
předsedy Euroskupiny jakožto jejího mluvčího;

16. vítá spolupráci mezi ECB, Komisí a odvětvím finančních služeb na úspěšném uskutečnění 
iniciativ Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) a krátkodobých evropských cenných 
papírů (STEP); považuje je za pozitivní příspěvek odvětví finančních služeb 
k prohlubování evropské finanční integrace;

17. vítá úspěšné zahájení operací Target 2 a závěrečnou práci na migraci na jednotnou 
sdílenou platformu; domnívá se, že se jedná o důležitý krok směrem k finanční integraci 
a snížení nákladů na zúčtování a vypořádání;

Vnější rozměr eura
18. všímá si stále významnějšího postavení eura jako mezinárodní měny; poukazuje na to, že 

zastoupení Evropské unie v hospodářských a měnových záležitostech na mezinárodních 
fórech příliš neodpovídá skutečné ekonomické váze eurozóny a že to může být překážkou 
většího vlivu v mezinárodních finančních záležitostech; vyzývá proto, aby byly 
podniknuty kroky k vytvoření jednotného zastoupení eurozóny v mezinárodních 
finančních institucích, jako je MMF; 

19. nabádá ECB, aby dále posilovala svou roli v mezinárodním finančním prostředí; věří, že 
silnější postavení eura na mezinárodní scéně bude mít pro eurozónu pozitivní přínos, což 
přiměje členské státy, které v současné době nejsou její součástí, aby usilovaly o plné 
členství;

o o

o

20. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a Evropské centrální 
bance.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve své zprávě o výroční zprávě ECB hodnotí Evropský parlament práci Evropské centrální 
banky v roce 2007. Letos se zpráva zaměřuje na problémy, kterým bude ECB muset čelit, 
zejména v důsledku neklidu na finančních trzích vyvolaného krizí na americkém trhu 
s hypotékami pro méně bonitní klienty, ale také na otázky týkající se správy, jako je efektivní 
rozhodování a transparentnost. 

1. ECB dnes 
Evropská centrální banka je jediným skutečně společným orgánem v Evropské unii, který se 
zabývá finanční stabilitou a měnovou politikou. Deset let od vzniku HMU slaví eurozóna 
a její společná měna velké úspěchy. I po takovéto slibné dekádě však někteří politici 
v Evropě, dokonce hlavy států, stále zpochybňují nezávislost ECB. Jako zpravodaj podporuji 
nezávislost ECB, jelikož je naprosto klíčová pro zajištění stabilní měnové politiky, a upřímně 
vítám skutečnost, že tato nezávislost je v Lisabonské smlouvě jasně uznána a posílena. 

Podle Komise mezi pozitivní přínosy zavedení eura patří:

 průměrná inflace za posledních deset let kolem 2 %,
 vytvoření téměř 16 milionů pracovních míst od roku 1999,
 pokles dlouhodobých úrokových sazeb na méně než 4 %, tj. na poloviční úroveň 

oproti 90. létům 20. století, 
 již není třeba směňovat peníze, což usnadňuje cestování a nákupy v celé eurozóně, 
 stabilní směnné kurzy, které podpořily obchodování mezi zeměmi eurozóny.

Výše uvedené výsledky jsou hmatatelnými změnami, které pociťují všichni občané 
v eurozóně. Změny však nepociťují jenom členové eurozóny; s rostoucí rolí eura a eurozóny 
stoupá i cena, kterou musí platit země za to, že zůstávají mimo eurozónu. Ačkoliv kandidátské 
země, jako např. mé rodné Švédsko a země jako Dánsko a Spojené království, které mají 
sjednánu výjimku, ještě nejsou členy eurozóny, vytvoření funkce předsedy Euroskupiny 
a rostoucí potřeba spolupráce v těchto otázkách zvyšují důležitost této neformální skupiny. 
Článek 136 Lisabonské smlouvy jasně vymezuje roli Euroskupiny a zdůrazňuje její důležitost 
při koordinování hospodářské politiky. Já to silně podporuji, ale zároveň si jsem vědom toho, 
že to ztěžuje situaci těch, kteří se takových jednání nemohou účastnit. Cena za neúčast na 
nejzákladnější složce hlubší integrace Evropy je stále značná nejenom z ekonomického, ale 
i z politického hlediska. Mé rodné Švédsko ohlásilo svůj cíl stát se členem jádra evropské 
integrace. Z mého pohledu by tedy plná účast na hospodářské spolupráci byla vítaná, či 
dokonce nevyhnutelná.

2. 2007 – rok plný náročných úkolů 
Rok 2007 byl pro ECB zajímavým a náročným rokem se silným růstem v první polovině roku 
následovaným od srpna neklidem na finančních trzích. Inflace stále rostla a v současné době 
dosahuje úrovně 3 %, což je výrazně více než střednědobý inflační cíl kolem 2 %. Dolar spolu 
s dalšími měnami vůči euru výrazně oslabil, což znovu rozpoutalo diskuse o směnných 
kurzech. 

Rozšiřování eurozóny zvyšuje její význam, zároveň však vyvolává nové problémy, neboť 
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rozhodování je těžkopádnější a rozdíly v hospodářském vývoji mezi jejími členy se zvětšují. 
Pro ECB tak vyvstává řada nových úkolů, k nimž tato zpráva vyjadřuje svůj názor a také 
navrhuje, jak by ECB mohla svou činnost zlepšit. 

3. Finanční stabilita
Krize na trhu s hypotékami pro méně bonitní klienty ukázala, že finanční stabilita je 
celosvětovou otázkou, protože krize se již neomezují jen na jednu zemi nebo jeden region. 
Operace ECB provedená 9. srpna 2007 poskytla trhům likviditu ve výši 95 miliard EUR ve 
formě nabídkového řízení s pevně stanovenou sazbou. Tuto operaci ECB provedla stejným 
postupem jako normální tržní operace ECB. Díky této operaci a operacím jemného doladění 
a následné rozsáhlé týdenní refinanční operaci se podařilo stabilizovat velmi krátkodobé 
úrokové sazby. Úsilí koordinované s Federal Reserve a Bank of England do velké míry 
pomohlo zajistit fungování finančního systému, ale krizi nevyřešilo. Ukázalo také, že je nutná 
lepší spolupráce mezi centrálními bankami a jinými institucemi. Skutečnost, že ECB 
i Federal Reserve varovaly před podceněním rizik před krizí hypoték pro méně bonitní klienty 
a trhy na to dostatečně nereagovaly, vyvolává otázky, jak dosáhnout lepších reakcí. 

Diskuse probíhající na různých fórech jsou důležité pro přijetí vyvážených opatření, která by 
propojila centrální banky a dohled na celosvětové úrovni. Jelikož neklid na finančních trzích 
stále trvá, je třeba předtím, než budou podniknuty zásadní nové kroky, situaci za pomoci 
odvětví důkladně zanalyzovat. V rámci Evropské unie by jedním z pilířů pro obnovu evropské 
struktury dohledu mělo být pokračování Lamfalussyho procesu.

4. Rozšíření a správa
Evropská centrální banka je veřejností akceptována, protože usiluje o dosažení cílů, jako je 
cenová stabilita a hospodářský růst, které veřejnost považuje za důležité, a opatření přijímaná 
pro dosažení těchto cílů ECB dostatečně vysvětluje. Tak vznikají tendence s různým 
směřováním; efektivní rozhodování versus otevřenost a zapojení veřejnosti. Tyto různé 
tendence mohou být posíleny s tím, jak roste počet členských států EU splňujících kritéria pro 
vstup do eurozóny. Výsledkem bude rozšířená eurozóna zahrnující více občanů Unie, ale také 
širší spektrum v oblasti hospodářského vývoje, tempa růstu a vyspělosti ekonomik. V rámci 
ECB bude nutno nalézt rovnováhu mezi efektivním rozhodováním a potřebou zapojit 
veřejnost. Aby ECB mohla tyto nadcházející úkoly vyřešit, měla by vyhodnotit možnosti 
změny svého způsobu rozhodování a již v počáteční fázi do těchto diskusí zapojit příslušné 
instituce.

Po předchozích debatách o tom, jak reformovat Radu guvernérů a dosáhnout efektivních 
diskusí, debat a rozhodování, se současný systém zdá neudržitelný, neboť by prohluboval 
rozdíly mezi ekonomickou a politickou váhou členských států eurozóny v rámci ECB. 
Pragmatickou možností by bylo dát více pravomocí Výkonné radě, ale vzhledem k tomu, že 
systém „jedna osoba rovná se jeden hlas“ je již zavedený a je důležitým demokratickým 
aspektem, není takovéto řešení politicky přijatelné. Zbývají tedy čtyři možnosti: vážení hlasů, 
zastoupení, regionální centrální banky nebo systém rotace. Osobně se domnívám, že 
nejlepším řešením je rotující členství v Radě guvernérů na základě ekonomické váhy, jelikož 
v sobě spojuje efektivnost a demokratickou legitimitu. Vzdát se principu rovnosti členských 
států je těžké, věřím však, že to je nutné, aby si ECB uchovala nezbytnou schopnost 
rozhodování; nejlepší způsob, jak zajistit, aby národní zájmy nepatřičně neovlivňovaly ECB 
při vytváření politik, je sladit co nejvíce politickou sílu a ekonomickou váhu guvernérů 
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národních centrálních bank. Daný návrh by se tedy měl soustředit na ekonomickou váhu jako 
faktor určující, jak často může některý guvernér zasedat v Radě guvernérů. 

5. Transparentnost
Jako zpravodaj se domnívám, že otevřenost a transparentnost jsou velmi důležité, a věřím, že 
poskytování informací veřejnosti posílí legitimitu a předvídatelnost ECB. Jsem si však vědom 
toho, že je složité zveřejňovat zápisy ze schůzí Rady guvernérů, jelikož odlišné postoje 
jednotlivých členů by mohly být interpretovány jako národní zájmy. Pokud by byly 
zveřejňovány postoje i se jmény, zvyšovalo by to také rizika, že vlády budou vyvíjet tlak na 
„svého“ guvernéra národní centrální banky. To by mohlo vést k narušení cílů, o které 
Evropská centrální banka svou činností usiluje, což by z dlouhodobého hlediska mohlo oslabit 
její status a legitimitu u veřejnosti. I přes všechny tyto problémy však přetrvává potřeba 
poskytovat více lepších informací. Vyzývám proto Radu guvernérů ECB, aby vždy uvedla, 
jaké diskuse vedly k přijetí rozhodnutí, a zejména vysvětlila, zda bylo konsensu dosaženo 
snadno nebo zda přetrvávaly odlišné názory. To by veřejnosti i finančním trhům poskytlo více 
informací o tom, jak probíhaly diskuse mezi členy Rady guvernérů, aniž by byla zmíněna 
jména nebo země. 

6. Mezinárodní role eura
Od svého zavedení si euro získalo pevnou pozici jako důležitá mezinárodní měna, hned po 
americkém dolaru. Objem mezinárodních dluhových cenných papírů denominovaných 
v eurech přesáhl v roce 2004 objem takovýchto cenných papírů denominovaných 
v amerických dolarech, zatímco podíl eurových bankovních úvěrů poskytnutých bankami 
eurozóny dlužníkům, kteří nejsou rezidenty eurozóny, dosahuje 36 %, kdežto u amerických 
dolarů to je 45 %. Euro je také na devizových trzích na celém světě druhou nejvíce 
obchodovanou měnou a používá se ve více než jedné třetině všech devizových transakcí.

Podle mého názoru to potvrzuje, že měnová spolupráce má smysl a že je euro pro všechny 
členy HMU velkým přínosem. Euro má však ve srovnání s dolarem jednoznačnou nevýhodu 
v tom, že je na mezinárodních fórech méně jednotným aktérem než dolar, což má za následek 
neexistenci silného zastoupení v těchto oblastech. Vyzývám proto ECB, aby přijala opatření 
ke zlepšení evropského zastoupení v mezinárodních finančních institucích tak, aby lépe 
odráželo skutečnou ekonomickou váhu eurozóny; jednotné zastoupení eurozóny v těchto 
otázkách by zlepšilo pozici eura v mezinárodních finančních institucích, a tak posílilo její 
status jako měny. Členové HMU z toho navíc budou mít výrazný prospěch, což bude impulz 
pro další rozšiřování eurozóny, neboť země mimo eurozónu jasně uvidí přínosy členství 
v HMU.
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