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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Den Europæiske Centralbank - årsberetning for 2020
(2020/2123(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Den Europæiske Centralbanks (ECB) årsberetning for 2019,

– der henviser til ECB's feedback på input fra Europa-Parlamentet som led i dets 
beslutning om ECB's årsberetning for 2018,

– der henviser til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og ECB, 
navnlig artikel 15,

– der henviser til artikel 127, stk. 1 og stk. 2, artikel 130 og artikel 284, stk. 3, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til de makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet fra 
Eurosystemets personale og de foranstaltninger, der blev vedtaget af ECB's Styrelsesråd 
den 4. juni 2020,

– der henviser til de monetære dialoger af 6. februar og 8. juni 2020 med formanden for 
Den Europæiske Centralbank, Christine Lagarde,

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 28. marts 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en ramme til fremme af 
bæredygtige investeringer1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 142, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at ifølge Kommissionens økonomiske prognose fra sommeren 2020, der 
tager hensyn til de økonomiske chok forårsaget af covid-19-pandemien, vil økonomien i 
euroområdet skrumpe med 8,7 % i 2020 og vokse med 6,1 % i 2021, og økonomien i 
EU-27 vil falde med 8,3 % i 2020 og vokse med 5,8 % i 2021;

B. der henviser til, at ifølge de makroøkonomiske fremskrivninger fra eurosystemets 
personale fra juni 2020 forventes den årlige inflation i euroområdet som målt i det 
harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) at ligge på 0,3 % i 2020, 0,8 % i 2021 og 1,3 
% i 2022;

Generel oversigt

1. glæder sig over ECB's rolle med hensyn til at sikre euroens stabilitet; understreger, at 
ECB's lovbestemte uafhængighed som fastlagt i traktaterne er en forudsætning for 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0325.
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indfrielsen af dens mandat til fastholdelse af prisstabilitet;

2. er bekymret over den hidtil usete sundhedsmæssige og økonomiske krise, der er 
forårsaget af covid-19-pandemien, der bevirker en kraftig afmatning i økonomien i 
euroområdet og en hastig forværring af forholdene på arbejdsmarkedet; bemærker, at 
aktiviteten i euroområdet forventes at stige på et tidspunkt, selv om tempoet i opsvinget 
fortsat er meget usikkert;

3. er endvidere bekymret over, at risikobalancen vedrørende udsigterne for vækst stadig er 
negativ i en kontekst med ekstraordinær usikkerhed, hvor omfanget af afmatningen og 
genopretningen afhænger af varigheden og effektiviteten af 
indeslutningsforanstaltningerne, om politikkerne til afbødning af de negative 
konsekvenser for indkomster og beskæftigelse giver resultater, og i hvilket omfang, 
forsyningskapaciteten og den indenlandske efterspørgsel er permanent påvirket;

4. opfordrer til en hurtig revurdering af den systemiske risiko i den finansielle sektor efter 
pandemien; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af en arbejdsgruppe 
vedrørende pandemien i Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici; anbefaler, at der 
medtages en kvalitativ vurdering af idiosynkratisk risiko i fremtidige stresstest; 

5. bemærker, at inflationen er undervurderet i euroområdet som følge af en utilstrækkelig 
medtagelse af andelen af boligudgifterne i HICP-kurven2; opfordrer til en justering af 
kurven, så den afspejler det forhold, at de europæiske husstande bruger 24 % af deres 
indkomst på boligrelaterede udgifter; 

6. værdsætter formand Lagardes stærke opfordring til "fuld tilpasning af finans- og 
pengepolitikkerne";

Monetær politik

7. noterer sig ECB's hurtige og væsentlige pengepolitiske reaktion på covid-19-krisen i en 
nødsituation; 

8. understreger, at monetær politik alene ikke vil være tilstrækkelig til at sikre en 
bæredygtig økonomisk genopretning; understreger, at det er nødvendigt med 
vidtrækkende strukturelle reformer og initiativer for at genoprette og forbedre 
konkurrenceevnen i hele Unionen; mener, at den monetære politiks indvirkning på 
genopretningen er begrænset, og ønsker at udtrykke sin forsigtige tilbageholdenhed med 
hensyn til en yderligere udvidelse af de monetære foranstaltninger, idet det respekterer 
ECB's uafhængighed og mandat: 

9. noterer sig betydningen af aktiv monetær politik med hensyn til at lette presset af de 
finansielle begrænsninger på små og mellemstore virksomheder; konstaterer, at 
procentdelen af SMV'er, der står over for finansielle begrænsninger, faldt fra 18 % i 
årene 2009-2012 til 8 % i årene 2016-19;

2 Se "Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern? " (Vedvarende 
lav inflation i euroområdet: En fejlmåling snarere end en anledning til bekymring?) 
(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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10. opfordrer ECB til at overvåge proportionaliteten af den kvantitative lempelse af 
risiciene i dens balancer, inflationen i priserne på aktiver og den potentielle fejlfordeling 
af ressourcer;

11. beklager de skadelige virkninger af de langsigtede lave renter for forsikringsselskaber 
og pensionsfonde og udtrykker bekymring over de potentielle konsekvenser for solvens; 
understreger den økonomiske byrde, som dette påfører mange borgere i hele Unionen;

12. noterer sig forbindelsen mellem den monetære politik og de stigende boligpriser i 
euroområdet; understreger, at det vedvarende høje niveau af husholdninger med for 
store boligudgifter, der i 2018 lå på 9,6 % af husholdningerne, forventes at stige som 
følge af pandemien, og anmoder ECB om at evaluere den regionale og sektormæssige 
virkning af sit kvantitative lempelsesprogram for leveomkostninger i hele Unionen;

13. forstår, at alvoren af krisen har tvunget ECB til at flytte fokus væk fra gennemgangen af 
strategien for den pengepolitiske ramme, som er blevet udsat til midten af 2021; 
opfordrer ECB til at inddrage Parlamentet i denne revisionsproces;

Skridt over for klimaforandringer

14. noterer sig klimaændringernes indvirkning på inflationsdynamikken og 
transmissionsrisici i den monetære politik; minder om ECB's rolle med hensyn til at 
opretholde prisstabilitet; understreger, at dette mandat ikke må forveksles med 
klimapolitik; 

15. bemærker, at køb af grønne obligationer og deres andel i ECB's portefølje fortsat stiger;

16. opfordrer til, at der gøres en indsats for at øge forskningskapaciteten med hensyn til 
klimaændringernes indvirkning på den finansielle stabilitet og euroområdet; 

Andre aspekter

17. opfordrer ECB til at fortsætte sine bestræbelser på at sikre stabiliteten på de finansielle 
markeder i tilfælde af alle mulige uforudsete scenarier i forbindelse med brexit; 

18. udtrykker bekymring over de stadigt stigende forskelle i Target2-balancerne inden for 
ESCB; bemærker, at fortolkningen af disse forskelle anfægtes;

19. opfordrer ECB til at øge sin overvågning af udviklingen af kryptovalutaer og de øgede 
cybersikkerhedsrisici og til at vurdere det eventuelle behov for digitale 
centralbankvalutaer; opfordrer ECB til at sikre en passende balance mellem at tillade 
finansiel innovation inden for finansteknologi og sikre finansiel stabilitet;

20. er enig i ECB's betænkeligheder med hensyn til den hurtige vækst i den finansielle 
sektor uden for bankverdenen; understreger behovet for passende regulering af dette 
område;

21. anerkender ECB's succes inden for bekæmpelse af falske pengesedler, hvilket fremgår 
af den vedvarende lave andel af falske pengesedler i det samlede omløb; glæder sig over 
indførelsen i 2019 af moderniserede 100 EUR- og 200 EUR-sedler med forbedrede 
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sikkerhedselementer;

22. opfordrer ECB til at undersøge, hvordan euroens internationale rolle kan styrkes, da det 
vil øge EU's evne til at udforme dets politik uafhængigt i forhold til andre globale 
aktører og er et vigtigt element i bevarelsen af Europas økonomiske uafhængighed; 

23. glæder sig over Bulgariens og Kroatiens tiltrædelse af ERM II i juli 2020; støtter 
fastsættelse af en snarlig måldato for indførelse af euroen i begge lande; glæder sig over 
ECB's omfattende screening af kroatiske og bulgarske banker i juli og august 2019;

Ansvarlighed

24. tilslutter sig formand Lagardes åbenhed over for en større dialog og understreger 
behovet for yderligere at styrke ECB's ordninger for ansvarlighed og gennemsigtighed; 
understreger behovet for at overveje, hvordan kontrollen af ECB's monetære politik kan 
styrkes på EU-plan;

25. understreger, at udpegelsen af medlemmer af direktionen bør forberedes omhyggeligt 
og i fuld åbenhed sammen med Parlamentet i overensstemmelse med traktaterne; 
opfordrer Rådet til at udarbejde en liste over ansøgere for alle kommende ledige 
stillinger og dele den med Parlamentet for at give det mulighed for at spille en mere 
meningsfuld rådgivende rolle i udnævnelsesprocessen; beklager, at der hidtil ikke er 
gjort tilfredsstillende fremskridt; minder om, at ligebehandling af mænd og kvinder er et 
forfatningsmæssigt princip, som nøje skal overholdes;

26. glæder sig over ECB's detaljerede og væsentlige feedback, afsnit for afsnit, på 
Parlamentets input om ECB's årsberetning for 2018; opfordrer ECB til fortsat at 
forpligte sig på denne form for ansvarlighed og fortsætte med hvert år at offentliggøre 
sin skriftlige feedback på Parlamentets beslutning om ECB's årsberetning;

27. minder om den tyske forbundsforfatningsdomstols afgørelse af 5. maj 2020 om ECB 
samt ECB's Styrelsesråds erklæring af samme dato; noterer sig den fortsatte 
proportionalitetsvurdering af alle programmer; roser ECB's efterfølgende beslutning om 
at sende ikkeoffentlige dokumenter vedrørende opkøbsprogrammet under den offentlige 
sektor (PSPP) til Bundesbank;

28. anerkender og lykønsker ECB og formand Lagarde for den igangværende indsats for at 
forbedre kommunikationen og gennemsigtigheden i forhold til Europa-Parlamentet;

29. forstærker sin opfordring til vedtagelse af en udvidet politik for whistleblowing og en 
revision af ECB's personaleregler;

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den 
Europæiske Centralbank.


