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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2020
(2020/2123(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na výroční zprávu Evropské centrální banky (ECB) za rok 2019,

– s ohledem na reakci ECB na podněty, které Evropský parlament vyjádřil ve svém 
usnesení o výroční zprávě ECB za rok 2018,

– s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank (ESCB) a ECB, a zejména na 
článek 15 tohoto statutu,

– s ohledem na čl. 127 odst. 1 a 2, článek 130 a čl. 284 odst. 3 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na makroekonomické prognózy pracovníků Eurosystému týkající se 
eurozóny a na opatření přijatá Radou guvernérů ECB dne 4. června 2020,

– s ohledem na měnové dialogy s prezidentkou Evropské centrální banky Christine 
Lagardeovou, které proběhly ve dnech 6. února a 8. června 2020,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 28. března 2019 o návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování1,

– s ohledem na čl. 142 odst. 1 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že hospodářská prognóza Komise z léta 2020, která již přihlíží 
k hospodářským otřesům způsobeným pandemií COVID-19, předpokládá pro rok 2020 
pokles ekonomiky eurozóny o 8,7 % a pro rok 2021 růst o 6,1 %, přičemž ekonomika 
EU-27 má v roce 2020 klesnout o 8,3 % a v roce 2021 růst o 5,8 %;

B. vzhledem k tomu, že podle makroekonomické prognózy pracovníků Eurosystému 
z června 2020 bude meziroční inflace v eurozóně – měřená harmonizovaným indexem 
spotřebitelských cen (HICP) – dosahovat v roce 2020 hodnoty 0,3 %, v roce 2021 0,8 % 
a v roce 2022 1,3 %;

Všeobecný přehled

1. vítá úlohu ECB při ochraně stability eura; zdůrazňuje, že předpokladem pro plnění 
mandátu banky, jímž je udržování cenové stability, je statutární nezávislost ECB 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0325.
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zakotvená ve Smlouvách;

2. je znepokojen bezprecedentní zdravotní a hospodářskou krizí způsobenou pandemií 
COVID-19, prudkým poklesem ekonomiky eurozóny a rychle se zhoršujícími 
podmínkami na trhu práce; konstatuje, že se sice očekává oživení hospodářské činnosti 
eurozóny, avšak rychlost a rozsah tohoto oživení zůstávají velmi nejisté;

3. dále se obává, že v situaci mimořádné nejistoty – kdy rozsah poklesu a oživení bude 
záviset na době trvání a účinnosti opatření k omezení šíření nákazy, na úspěšnosti 
politik ke zmírnění nepříznivého dopadu na příjmy a zaměstnanost a na trvalosti, s níž 
jsou ovlivněny kapacity nabídky a domácí poptávka – převládá riziko, že růst bude 
spíše nižší, než se očekává;

4. vyzývá, aby bylo urychleně přehodnoceno systémové riziko ve finančním sektoru po 
pandemii; vítá v tomto ohledu, že byla v Evropském výboru pro systémová rizika 
zřízena v souvislosti s pandemií pracovní rada; doporučuje, aby bylo do budoucích 
zátěžových testů zahrnuto kvalitativní posouzení idiosynkratického rizika; 

5. konstatuje, že inflace v eurozóně je podhodnocena v důsledku nedostatečného podílu 
nákladů na bydlení v koši HICP2; vyzývá k přizpůsobení tohoto koše tak, aby odrážel 
skutečnost, že evropské domácnosti vynakládají 24 % svých příjmů na výdaje 
související s bydlením; 

6. vyjadřuje uznání důraznému požadavku prezidentky Lagardeové, aby byla plně sladěna 
fiskální a měnová politika;

Měnová politika

7. bere na vědomí rychlou a masivní reakci v oblasti měnové politiky, kterou ECB přijala 
v kontextu nouzových opatření během krize COVID-19; 

8. zdůrazňuje, že měnová politika sama o sobě k dosažení udržitelného hospodářského 
oživení nestačí; zdůrazňuje, že k obnově a posílení konkurenceschopnosti v celé Unii 
jsou nezbytné dalekosáhlé strukturální reformy a iniciativy; je přesvědčen o tom, že 
dopad měnové politiky na oživení je omezený, a vyjadřuje opatrnost – při respektování 
nezávislosti a mandátu ECB –, pokud jde o další rozšiřování měnových opatření; 

9. bere na vědomí význam, jaký má aktivní měnová politika při zmírňování tlaku 
finančních omezení na malé a střední podniky; uznává, že podíl malých a středních 
podniků, které čelí finančním omezením, klesl z 18 % v letech 2009–2012 na 8 % 
v letech 2016–2019;

10. žádá ECB, aby sledovala úměrnost kvantitativního uvolňování vůči rizikům ve svých 
rozvahách, inflaci cen aktiv a možnému suboptimálnímu přidělování zdrojů;

11. vyjadřuje politování nad škodlivým dopadem dlouhodobých nízkých úrokových sazeb 
na pojistitele a penzijní fondy a vyjadřuje znepokojení nad možnými dopady na 

2 Viz „Trvale nízká inflace v eurozóně: Nesprávné měření spíše než důvod k obavám?“ 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf
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solventnost; upozorňuje na finanční zátěž, kterou tato situace přináší pro mnoho občanů 
v celé Unii;

12. bere na vědomí souvislost mezi měnovou politikou a rostoucími cenami bydlení 
v eurozóně; zdůrazňuje, že se očekává, že v důsledku pandemie dále vzroste již tak 
dlouhodobě vysoká míra příliš vysokých nákladů na bydlení, která v roce 2018 činila 
9,6 %, a žádá ECB, aby vyhodnotila regionální a odvětvový dopad svého programu 
kvantitativního uvolňování na životní náklady v celé Unii;

13. chápe, že závažnost krize donutila ECB věnovat menší pozornost přezkumu své 
rámcové strategie v oblasti měnové politiky, který byl odložen na polovinu roku 2021; 
vyzývá ECB, aby do uvedeného přezkumu zapojila Parlament;

Opatření proti změně klimatu

14. bere na vědomí dopad změny klimatu na dynamiku inflace a transmisní rizika v měnové 
politice; připomíná úlohu ECB při zachovávání cenové stability; zdůrazňuje, že tento 
mandát nesmí být zaměňován s politikou v oblasti klimatu; 

15. bere na vědomí, že nákupy zelených dluhopisů a jejich podíl na portfoliu ECB nadále 
rostou;

16. podporuje úsilí o zvýšení výzkumných kapacit, pokud jde o dopad změny klimatu na 
finanční stabilitu a eurozónu; 

Ostatní aspekty

17. vyzývá ECB, aby se nadále připravovala na zajištění stability finančních trhů EU 
v případě jakýchkoli nepředvídaných událostí v souvislosti s brexitem; 

18. vyjadřuje znepokojení nad vytrvale rostoucím rozdílem zůstatků systému TARGET2 
v rámci ESCB; konstatuje, že výklad těchto rozdílů je předmětem debaty;

19. vyzývá ECB, aby více monitorovala vývoj kryptoměn a zvýšená rizika v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a aby posoudila, zda mohou být zapotřebí digitální měny 
centrálních bank; vyzývá ECB, aby zajistila náležitou rovnováhu mezi umožňováním 
regulační finanční inovace v oblasti finančních technologií a zabezpečováním finanční 
stability;

20. sdílí obavy ECB z rychlého růstu nebankovního finančního sektoru; zdůrazňuje, že 
v této oblasti je zapotřebí odpovídající regulace;

21. uznává úspěch ECB v boji proti padělání, o němž svědčí soustavně nízký podíl 
padělaných bankovek v celkovém oběhu; vítá, že byly v roce 2019 zavedeny 
modernizované bankovky o hodnotě 100 a 200 EUR s posílenými bezpečnostními 
prvky;

22. vyzývá ECB, aby prozkoumala možnosti, jak dosáhnout posílení mezinárodní úlohy 
eura, neboť ta by zvýšila schopnost EU určovat své politiky nezávisle na jiných 
světových mocnostech a současně hraje klíčovou úlohu při ochraně evropské 
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hospodářské suverenity; 

23. vítá vstup Bulharska a Chorvatska do ERM II v červenci 2020; podporuje rychlé 
stanovení cílového data přijetí eura v obou zemích; vítá komplexní prověření 
chorvatských a bulharských bank, které ECB provedla v červenci a srpnu 2019;

Odpovědnost

24. oceňuje, že je prezidentka Lagardeová otevřena k intenzivnějšímu dialogu, 
a zdůrazňuje, že je třeba dále zlepšit mechanismy ECB týkající se odpovědnosti 
a transparentnosti; zdůrazňuje, že je třeba zvážit, jak by bylo možné zlepšit kontrolu 
měnové politiky ECB na úrovni EU;

25. zdůrazňuje, že nominace členů Výkonné rady by měly být připravovány pečlivě 
a zcela transparentně a – v souladu se Smlouvami – ve spolupráci s Parlamentem; 
vyzývá Radu, aby pro každé nadcházející uvolněné místo vypracovala užší seznam 
kandidátů a poskytla jej Parlamentu, a umožnila mu tak hrát v procesu jmenování 
smysluplnější poradenskou úlohu; vyjadřuje politování nad tím, že dosud nebylo 
dosaženo uspokojivého pokroku; připomíná, že rovné zacházení s muži a ženami je 
ústavní zásadou, která musí být důsledně dodržována;

26. vítá podrobnou, přehledně rozčleněnou a věcnou reakci ECB na podněty, které 
Parlament vyjádřil ve svém usnesení o výroční zprávě ECB za rok 2018; žádá ECB, aby 
ve svém odpovědném přístupu pokračovala a aby své reakce na usnesení o výroční 
zprávě ECB, jež Parlament každoročně přijímá, v písemné podobě zveřejňovala 
i nadále;

27. připomíná rozhodnutí německého spolkového ústavního soudu ze dne 5. května 2020 
o ECB a prohlášení Rady guvernérů ECB z téhož dne; bere na vědomí průběžné 
posuzování proporcionality všech programů; chválí následné rozhodnutí ECB 
zpřístupnit Bundesbank neveřejné dokumenty týkající se programu nákupu aktiv 
veřejného sektoru (PSPP);

28. oceňuje, že probíhá úsilí o zlepšení transparentnosti a komunikace s Evropským 
parlamentem, a ECB a prezidentce Lagardeové k němu blahopřeje;

29. ještě důrazněji vyzývá, aby byla přijata kvalitnější politika pro whistleblowing 
a revidována pravidla pro zaměstnance ECB;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropské centrální 
bance.


