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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu ECB za leto 2007
(2008/2107(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila Evropske centralne banke (ECB) za leto 2007, 

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o ES, 

– ob upoštevanju člena 15 protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in 
Evropske centralne banke1, ki je priloga k Pogodbi, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. aprila 1998 o demokratičnem nadzoru tretje faze 
Evropske monetarne unije (EMU)2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o stanju evropskega 
gospodarstva: pripravljalno poročilo o širših smernicah ekonomske politike za leto 2008, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o EMU@10: dosežki in izzivi po desetih letih obstoja 
ekonomske in monetarne unije (KOM(2008)0238), 

– ob upoštevanju poročila ECB o finančni stabilnosti iz decembra 2007 in njenega poročila 
o finančnem povezovanju Evrope iz aprila 2008, 

– ob upoštevanju spomladanske gospodarske napovedi Komisije z dne 28. aprila 2008,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker se je BDP euroobmočja v letu 2007 povečal za 2,6 % (v primerjavi z 2,7 % v letu 
2006) kljub povečani negotovosti, nastali s finančnimi pretresi v drugi polovici leta,

B. ker je bila stopnja inflacije 2,1 % v primerjavi z 2,2 % v letu 2006, kljub gospodarskemu 
okolju s prisotnimi znatnimi pritiski na dvig cen, 

C. ker je ECB nadaljevala s prilagajanjem obrestnih mer v letu 2007 in sicer z 4,0 % v juniju 
na 3,5 % v decembru 2006 ter ohranjala to raven v celotnem drugem šestmesečju, 

D. ker se je v letu 2007 nominalna vrednost eura povečala za 6,3 % in je povečanje vrednosti 
zlasti izrazito v primerjavi z ameriškim dolarjem (11,8 %), 

E. ker finančni pretresi in velika svetovna neravnovesja predstavljajo tveganja za svetovno 
gospodarsko rast in gibanje menjalnih tečajev,

                                               
1 UL C 191, 29.7.1992, str. 68.
2 UL C 138, 4.5.1998, str. 177.
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F. ker se za euroobmočje v letu 2009 pričakuje povečanje stopnje inflacije z 2,0 % na 3,0 %, 
kar v veliki meri odraža predvideno gibanje cen nafte in hrane, preden se bo stopnja 
inflacija umirila nekje med 1,2 % in 2,4 % v letu 2009,

G. ker bi Parlament rad prispeval h krepitvi vloge in mednarodne pristojnosti ECB in 
euroobmočja na mednarodni ravni,

ECB danes
1. pozdravlja dejstvo, da sta si v desetih letih po vzpostavitvi evropske monetarne unije tako 

ECB kot euro pridobila ugled in splošno odobravanje v svetovnem gospodarstvu ter 
ugotavlja, da je euro postal valuta svetovnega pomena, ki je skoraj enakovredna 
ameriškemu dolarju;

2. poudarja pomembnost neodvisnosti ECB ter pozdravlja dejstvo, da bo z lizbonsko 
pogodbo ECB postala institucija EU s statusom pravne osebe in jasno opredeljenim 
neodvisnim političnim in finančnim položajem;

3. pozdravlja Ciper in Malto v EMU in ugotavlja njihov uspešen vstop;

Finančna stabilnost
4. priznava odlično delo ECB pri obvladovanju finančnega pretresa, ki ga je sprožila kriza v 

ZDA na trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil, zlasti ukrepe, izvedene 9. avgusta 2007, 
s katerimi je trgom zagotovila likvidnost v znesku 95 milijard eurov po fiksni obrestni 
meri 4,00 %, pri čemer je postopala tako kot pri svojih običajnih tržnih operacijah;    
ugotavlja, da je ta operacija, skupaj z operacijo finega uravnavanja in kasnejših obsežnih 
tedenskih operacij refinanciranja, uspela stabilizirati najbolj kratkoročne obrestne mere; 
meni, da je to ponoven dokaz, kako pomembna je skupna monetarna politika, ki jo izvaja 
ECB, za stabilizacijo gospodarstva v obdobjih nestabilnosti;

5. poudarja povečano potrebo po sodelovanju med centralnimi bankami in nadzornimi 
organi, da bi ohranili stabilnost na finančnih trgih, zlasti ob upoštevanju vedno bolj 
povezanih finančnih sistemov; poziva ECB, da nadaljuje s prizadevanji za večje 
povezovanje in komuniciranje znotraj EU kot tudi v odnosu z drugimi centralnimi 
bankami in pristojnimi institucijami, zlasti v primeru centralne banke Velike Britanije 
(Bank of England), saj je London najpomembnejši finančni center znotraj Evropske unije; 
poziva ECB, da prevzame aktivno vlogo na različnih forumih, kjer potekajo razprave o 
spremembah nadzora, kot je na primer Lamafalussijevo poročilo;

6. priznava, da so osrednje centralne banke, kot sta ECB in centralna banka ZDA (US 
Federal Reserve), opozarjale na podcenjevanje tveganj v gospodarstvu preden je počil 
balon internetnih podjetij v letu 2000 in preden se je pojavila kriza na trgih 
drugorazrednih hipotekarnih posojil v letu 2007;   ugotavlja, da finančni trgi niso bili 
sposobni ustrezno in učinkovito se odzvati na ta opozorila;   zato poziva ECB, da analizira 
njihov odziv in predlaga, kako izboljšati povezavo med v prihodnost usmerjenimi 
opozorili in odzivi trga;  poziva ECB, da glede na nedavni finančni pretres preveri, ali ima 
dovolj instrumentov za obvladovanje čezmejne evropske finančne krize, in katere 
pristojnosti potrebuje, da bi lahko izboljšala makrobonitetni nadzor v euroobmočju; 
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Gospodarska in denarna gibanja
7. se seznanja s potekajočo razpravo o načinu opredelitve stabilnosti cen, v zvezi s čimer 

nekateri zagovarjajo neposredno obvladovanje inflacije;    vendar meni, da je dvosteberni 
sistem, ki temelji na monetarnem agregatu M3, najbolj primeren za merjenje cenovne 
stabilnosti;  priznava dodano vrednost dodatnih informacij in zgodnjega opozarjanja pred 
inflacijskimi tveganji ter operativno preudarnost, ki jo takšen sistem zagotavlja; 

8. poudarja, da bi se lahko s širitvijo euroobmočja povečala tveganja v zvezi z asimetričnim 
gospodarskim razvojem znotraj euroobmočja, saj se povečujejo razlike v velikosti in 
zrelosti gospodarstev držav članic;  

9. poziva vse države članice, ki so del euroobmočja, države članice, ki niso prevzele eura, in 
države članice, ki so kandidatke za prevzem eura, da se seznanijo s temi izzivi in zato v 
celoti spoštujejo merila pakta stabilnost in rasti ter izpolnjujejo maastrichtska merila, če je 
to primerno, saj je to poleg fiskalne konsolidacije in zmerne rasti plač najpomembnejši 
element zaščite pred izzivi, povezanimi z asimetričnimi gibanji;  

10. pričakuje, da bo Svet vse države članice, kandidatke za prevzem eura, obravnaval 
enakovredno in v celoti spoštoval ocene in priporočila ECB v zvezi z njihovo 
pripravljenostjo za pridružitev euroobmočju; 

11. se seznanja s povečanjem vrednosti eura, zlasti v razmerju do ameriškega dolarja; 
poudarja cilj cenovne stabilnosti, vendar priznava, da lahko velike in hitre spremembe 
menjalnega tečaja eura oslabijo sposobnost ECB pri obvladovanju svoje monetarne 
politike; poudarja, da bi na eni strani lahko zmanjšanje vrednosti eura povzročilo rast 
inflacije, po drugi strani pa bi lahko pretirano povečanje vrednosti eura ogrozilo 
gospodarsko rast v državah, odvisnih od izvoza; poziva ECB, da spremlja ta gibanja in 
ukrepa, če se ji to zdi potrebno; 

Upravljanje in učinkovito sprejemanje odločitev
12. ponovno poziva k večji transparentnosti v ECB in pozdravlja že narejen napredek; s tem v 

zvezi priznava težave pri omogočanju dostopa javnosti do zapisnikov Sveta ECB, saj bi 
bila lahko razhajanja v stališčih posameznikov razumljena kot zastopanje nacionalnih 
interesov, kar bi povečalo pritiske vlad držav članic na Svet ECB; 

13. kljub temu poziva ECB, da naj izjave, ki sledijo sklepom Sveta ECB, jasno odražajo ali je 
doseganje konsenza med razpravo potekalo enostavno ali pa so se mnenja ves čas 
razhajala, saj bi to trgom nudilo več informacij brez negativnih posledic za skupen 
evropski vidik odločitev Sveta ECB;

14. poziva ECB, da ponovno predstavi predlog za spremembo sestave Sveta ECB iz leta 2003, 
ki ga je Parlament takrat zavrnil;  ugotavlja, da se bo potreba po reformah povečevala z 
vedno večjim številom držav članic euroobmočja; podpira predhodni predlog ECB, da bi 
morala biti gospodarska teža sodelujočih držav članic najpomembnejši dejavnik za sistem 
glasovanja na podlagi kroženja, in da bi moralo število odločevalcev ostati majhno, s 
čimer bi se zagotovila učinkovitost;

15. priznava vedno večjo vlogo euroskupine in njenega predsednika pri določanju večine 
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gospodarskega programa znotraj Evropske unije, zlasti bolj uradno sestavo in osrednjo 
vlogo pri usklajevanju gospodarske politike znotraj euroskupine, kot to določa člen 136 
Pogodbe, tudi za države članice, ki ne sodelujejo v euroobmočju; podpira krepitev razvoja 
euroobmočja tako, da bo na mednarodnih forumih nastopalo z enim glasom, ki naj bi ga 
zastopal predsednik euroskupine;

16. pozdravlja sodelovanje med ECB, Komisijo in sektorjem finančnih storitev pri uspešni 
uvedbi enotnega območja plačil v evrih (SEPA) in evropskih kratkoročnih vrednostnih 
papirjev;   meni, da je to pomemben prispevek sektorja finančnih storitev k napredku 
evropskega finančnega povezovanja; 

17. pozdravlja uspešen začetek operacij plačilnega sistema TARGET2 in končan prehod na 
enotno skupno platformo; meni, da je to pomemben korak k finančnemu povezovanju in 
zmanjšanju stroškov obračuna in poravnave; 

Zunanja vloga eura
18. ugotavlja, da se euro vedno bolj uveljavlja kot mednarodna valuta; poudarja, da 

zastopanje Evropske unije na mednarodnih forumih v zvezi z gospodarskimi in 
monetarnimi zadevami le medlo odraža dejanski gospodarski pomen euroobmočja in da je 
to morebitna ovira za večji vpliv v mednarodnih finančnih zadevah; zato poziva k 
sprejemu ukrepov za uvedbo enotnega zastopanja euroobmočja v mednarodnih finančnih 
institucijah, kot je MDS; 

19. spodbuja ECB, da nadaljuje s krepitvijo svoje vloge v mednarodnem finančnem okviru; je 
prepričan, da bo večji pomen eura v mednarodnem merilu prinesel koristi za euroobmočje, 
kar bo spodbudilo države članice, ki trenutno niso del euroobmočja, da to postanejo, 

o    o

o

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropski 
centralni banki.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament v svojem poročilu o letnem poročilu ECB ocenjuje delo ECB. Letos se 
poročilo osredotoča na prihodnje izzive ECB, zlasti v zvezi s finančnim pretresom, ki ga je 
sprožila kriza na trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil v ZDA, in s vprašanji upravljanja, 
kot so učinkovito sprejemanje odločitev in transparentnost. 

1. ECB danes 
Evropska centralna banka je edini skupni organ v Evropski uniji, ki se ukvarja s finančno 
stabilnostjo in monetarno politiko. Desetletno obdobje od vzpostavitve EMU je dokazalo 
uspešnost vloge euroobmočja in skupne valute. Vendar tudi po tem obetavnem desetletju 
nekateri evropski politiki, predsedniki vlad in držav, še vedno dvomijo o neodvisnosti ECB. 
Kot poročevalec podpiram neodvisnost ECB, saj je temeljnega pomena za zagotavljanje 
stabilne monetarne politike, in odločno pozdravljam, da je neodvisnost jasno zapisana in 
okrepljena v lizbonski pogodbi.

Komisija ocenjuje, da so koristi, ki jih prinaša euro, naslednje:

 povprečna stopnja inflacije v zadnjih desetih letih okoli 2 %;  
 skoraj 16 milijonov novih delovnih mest od leta 1999;
 raven dolgoročnih obrestnih mer je nižja od 4 %, kar je za polovico manj v primerjavi 

letom 1990; 
 zamenjava valut ni več potrebna, kar olajšuje potovanja in nakupe po vsem 

euroobmočju;  
 stabilni menjalni tečaji so povečali obseg trgovanja med državami euroobmočja.

Ti učinki so vidni vsem državljanom euroobmočja. Vendar pa spremembe niso občutile samo 
članice euroobmočja; z vedno večjim pomenom eura in območjem skupne valute stroški 
nečlanstva naraščajo.  Čeprav države kandidatke, tako kot Švedska, država iz katere prihajam, 
Danska ter Velika Britanija še niso prevzele eura, je euroskupina postala bolj pomembna z 
vzpostavitvijo predsednika euroskupine in vedno večjo potrebo po sodelovanju na tem 
področju.    Člen 136 lizbonske pogodbe jasno določa vlogo euroskupine in poudarja njeno 
pomembnost pri usklajevanju gospodarske politike. Slednje izrecno podpiram in hkrati 
priznavam, da to povečuje interes za sodelovanje v teh razpravah. Strošek nečlanstva v najbolj 
temeljnem delu globlje integracije v Evropi ostaja znaten, ne samo v gospodarskem, temveč 
tudi v političnem smislu. Švedska je izrazila, da je njen cilj vstopiti v jedro evropske 
integracije. Polno članstvo v gospodarskem sodelovanju bi bilo tako po mojem mnenju 
najbolj dobrodošlo, če ne celo neizogibno.

2. 2007 leto številnih izzivov 
Leto 2007 je bilo zanimivo in težko leto za ECB, v katerem je močni rasti v prvi polovici leta 
od avgusta dalje sledil finančni pretres. Stopnja inflacije je nenehno naraščala in se sedaj giba 
nekje okoli 3 %, kar je bistveno višje od srednjeročno zastavljenega cilja približno 2 %.  
Vrednost dolarja, pa tudi drugih valut, se je v primerjavi z evrom znatno zmanjšala, kar je 
ponovno sprožilo razprave o menjalnem tečaju.  

Širitev euroobmočja daje monetarnemu področju večji pomen, vendar hkrati s seboj prinaša 
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več izzivov, saj proces odločanja postaja vse bolj okoren, razlike v gospodarskem razvoju 
med državami članicami pa naraščajo. Vse to so številni izzivi ECB, o katerih poteka razprava 
v tem poročilu, ki vključuje tudi predloge za izboljšanje ukrepov ECB. 

3. Finančna stabilnost
Kriza na trgu drugorazrednih hipotekarnih posojil je dokazala, da je finančna stabilnost 
globalno vprašanje, saj njene razsežnosti niso več omejene na eno državo ali regijo.  ECB je 
9. avgusta trgu zagotovila likvidnost po fiksni obrestni meri v znesku 95 milijard EUR. Pri 
tem je ECB postopala tako kot pri svojih običajnih operacijah. Skupaj z operacijo finega 
uravnavanja in kasnejših obsežnih tedenskih operacij refinanciranja je ECB uspela stabilizirati 
najbolj kratkoročne obrestne mere.  Usklajena prizadevanja s centralnima bankama ZDA in
Velike Britanije so v veliki meri pripomogla preprečiti zlom finančnega sistema, vendar niso 
rešila krize. Prav tako se je pri tem pokazala potreba po boljšem sodelovanju med centralnimi 
bankami in drugimi institucijami. Glede na dejstvo, da sta tako ECB kot tudi centralna banka 
ZDA opozarjali na podcenjevanje tveganj pred nastankom krize na trgu drugorazrednih 
hipotekarnih posojil, trgi pa se niso odzvali temu primerno, se zastavlja vprašanje, kako 
zagotoviti boljši odziv trgov.     

Razprave na različnih forumih so pomembne za sprejemanje uravnoteženih ukrepov na 
področju povezovanja centralnih bank in nadzora na bolj globalni ravni. Ker se finančni 
pretres še vedno razvija, je treba pred sprejemanjem kakršnih koli pomembnejših novih 
ukrepov skupaj z gospodarstvom izvesti analizo. Znotraj Evropske unije bi moralo biti 
Lamfalussijevo poročilo eden od stebrov za posodobitev strukture nadzora na evropski ravni.  

4. Širitev in upravljanje
Evropska centralna banka v javnosti uživa ugled, saj dosega cilje, kot sta cenovna stabilnost 
in gospodarska rast, ki jih javnost smatra kot pomembne, hkrati pa skrbi za zadostno razlago 
ukrepov za doseganje ciljev. To vodi v dilemo: učinkovit proces odločanja ali odprtost in 
vključenost. Različne tendence se bodo lahko povečale z naraščanjem števila držav članic EU, 
ki izpolnjujejo merila za članstvo v euroobmočju.  Posledica bo razširjeno območje, ki 
vključuje več državljanov Unije, vendar tudi večje razlike v gospodarskem razvoju, rasti in 
zrelosti gospodarstev. Znotraj ECB bo treba uskladiti izzive v zvezi z učinkovitim procesom 
odločanja s potrebo po vključevanju.  Da bi se ECB lahko spoprijela s prihodnjimi izzivi, bi 
morala preveriti, kako je možno spremeniti notranji proces odločanja ter v čim bolj zgodnji 
fazi v posvetovanja vključiti pristojne institucije.

Glede na predhodne razprave o reformi Sveta ECB in o načinu zagotavljanja učinkovitih 
razprav, posvetovanj in procesa odločanja se zdi današnji sistem preživet, saj bi znotraj ECB 
povečal razkorak med gospodarskim in političnim pomenom članic euroobmočja. Če bi 
izbrali pragmatičen pristop, bi več pristojnosti dodelili izvršilnemu odboru, ker pa je 
uveljavljen sistem ena oseba en glas, ki je pomemben del demokratičnega vidika, takšen 
pristop politično ni sprejemljiv.  Torej ostajajo štiri možnosti: ponderirano glasovanje, 
zastopanje, regionalne centralne banke in kroženje. Menim, da je najboljša možnost kroženje 
članov Sveta ECB, ki temelji na gospodarskem pomenu, saj kombinira učinkovitost z 
demokratično legitimnostjo. Čeprav je opustitev načela enakosti med državami članicami 
težavna, menim, da je to potrebno za zagotovitev sposobnosti odločanja. Najboljši način, da 
se prepreči pretiran vpliv nacionalnih interesov na politiko ECB, je čim večja uskladitev 
politične moči in gospodarskega pomena guvernerjev centralnih bank. Predlog bi se tako 
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moral zlasti osredotočiti na gospodarski pomen, ki naj bi bil odločilni dejavnik za določanje, 
kako dolgo lahko nekdo sedi v Svetu ECB. 

5. Transparentnost
Kot poročevalec menim, da sta najpomembnejši odprtost in transparentnost. Prepričan sem, 
da bo obveščanje javnosti okrepilo legitimnost in predvidljivost ECB.  Vsekakor priznavam 
težave pri omogočanju dostopa javnosti do zapisnikov Sveta ECB, saj bi bila lahko razhajanja 
v stališčih posameznikov razumljena kot zastopanje nacionalnih interesov. Če bi se vedelo, 
kdo zastopa določena stališča, bi to lahko povečalo pritiske vlad na svoje guvernerje 
centralnih bank.   To bi lahko ECB preprečilo doseganje ciljev, kar bi dolgoročno lahko 
oslabilo njen položaj in legitimnost v javnosti. Ob upoštevanju omenjenih težav še vedno 
obstaja potreba po več in boljših informacijah. Zato pozivam Svet ECB, da vedno predstavi 
razprave, ki so vodile do sklepov Sveta ECB, zlasti da prikaže, ali je doseganje konsenza med 
razpravo potekalo enostavno ali pa so se mnenja ves čas razhajala. To bi javnosti in finančnim 
trgom zagotovilo več informacij o tem, kako so potekale razprave med člani Sveta ECB, ne da 
bi bila pri tem omenjena imena ali države. 

6. Vloga eura v mednarodnem prostoru
Od uvedbe dalje se je euro uveljavil kot ena izmed najpomembnejših mednarodnih valut, 
pomembnejši je le ameriški dolar. Dolžniški vrednostni papirji, denominirani v eurih, so leta 
2004 prekosili papirje, denominirane v ameriškem dolarju, medtem ko znaša odstotek bančnih 
posojil, denominiranih v eurih, ki so jih banke euroobmočja odobrile posojilojemalcem izven 
euroobmočja, 36 % v primerjavi s 45 % tistih, ki so denominirani v ameriških dolarjih. Euro 
je prav tako tudi druga najpomembnejša valuta pri trgovanju z valutami na svetovnih deviznih 
trgih, ter se uporablja pri več kot eni tretjini transakcij na deviznem trgu.

Menim, da to dokazuje pomen monetarnega sodelovanja ter dejstvo, da je euro 
najpomembnejše premoženje vseh držav članic EMU. Vendar pa je slabost eura v primerjavi 
z dolarjem ta, da je v mednarodnih forumih manj enoten dejavnik, kar je povezano s 
pomanjkanjem odločnega zastopanja na tem področju. Zato poziva ECB, da sprejme ukrepe 
za zagotovitev evropske zastopanosti v mednarodnih finančnih institucijah, ki bo odražala 
resnični gospodarski pomen euroobmočja. Enotno zastopanje euroobmočja bi okrepilo 
položaj eura v mednarodnih finančnih institucijah. Poleg tega bi to prineslo znatne koristi tudi 
državam članicam EMU, kar bo spodbudilo širitev euroobmočja, saj bodo države izven 
euroobmočja videle razločne koristi v članstvu v EMU.
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