
PR\1213830HU.docx PE653.782v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2020/2123(INI)

22.9.2020

JELENTÉSTERVEZET
az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről
(2020/2123(INI))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sven Simon



PE653.782v01-00 2/7 PR\1213830HU.docx

HU

PR_INI_ReportsOtherInst

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY...........3



PR\1213830HU.docx 3/7 PE653.782v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről
(2020/2123(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2019. évi éves jelentésére,

– tekintettel az EKB visszajelzésére az Európai Parlament által az EKB 2018. évi éves 
jelentéséről szóló állásfoglalása részeként nyújtott inputra,

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az EKB alapokmányára, 
és különösen annak 15. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 127. cikkének (1) és 
(2) bekezdésére, 130. cikkére, valamint 284. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az eurorendszer munkatársainak az euróövezetre vonatkozó makrogazdasági 
előrejelzéseire és az EKB Kormányzótanácsa által 2020. június 4-én elfogadott 
intézkedésekre,

– tekintettel az Európai Központi Bank elnökével, Christine Lagarde-dal 2020. február 6-
án és június 8-án tartott monetáris párbeszédre,

– tekintettel a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. március 28-i 
jogalkotási állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 142. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a Bizottság 2020. nyári gazdasági előrejelzése – figyelembe véve a Covid19-
világjárvány okozta gazdasági sokkhatásokat – azt vetíti előre, hogy az euróövezet 
gazdasága 2020-ban 8,7 %-kal fog csökkenni, 2021-ben pedig 6,1 %-kal fog nőni, az 
EU-27 gazdasága pedig 2020-ban 8,3 %-kal fog csökkenni, 2021-ben pedig 5,8 %-kal 
fog nőni;

B. mivel az eurorendszer munkatársainak 2020. júniusi makrogazdasági előrejelzése 
szerint az euroövezetben a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) szerinti éves infláció 
2020-ban 0,3 %, 2021-ben 0,8 %, 2022-ben pedig 1,3 % lesz;

Általános áttekintés

1. üdvözli az EKB szerepét az euró stabilitásának megőrzésében; kiemeli, hogy az EKB 
Szerződésekben meghatározott jogszabályi függetlensége jelenti az egyik előfeltételét 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0325.
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annak, hogy a bank teljesíteni tudja az árstabilitás fenntartására vonatkozó mandátumát;

2. aggasztja a Covid19-világjárvány által okozott példátlan egészségügyi és gazdasági 
válság, valamint az euróövezet gazdaságának erőteljes zsugorodása és a gyorsan romló 
munkaerőpiaci feltételek; megjegyzi, hogy az euróövezet tevékenysége várhatóan fel 
fog lendülni, bár a fellendülés üteme és nagyságrendje továbbra is rendkívül 
bizonytalan;

3. aggasztja továbbá, hogy a növekedési kilátásokkal kapcsolatos kockázatok mérlege 
továbbra is lefelé mutat, olyan kivételes bizonytalanság közepette, amelyben a 
visszaesés és a fellendülés mértéke a járvány megfékezésére irányuló intézkedések 
időtartamától és hatékonyságától, a jövedelmekre és a foglalkoztatásra gyakorolt 
kedvezőtlen hatások enyhítését célzó politikák sikerétől, valamint a kínálati kapacitás és 
a belföldi kereslet tartós érintettségének mértékétől függ;

4. a pandémiát követően a pénzügyi szektor rendszerkockázatának sürgős újraértékelésére 
szólít fel; e tekintetben üdvözli, hogy az Európai Rendszerkockázati Testületen belül 
létrehoztak egy, a pandémiával foglalkozó munkacsoportot; javasolja, hogy a jövőbeli 
stressztesztekbe építsék be az idioszinkratikus kockázat kvalitatív értékelését; 

5. megjegyzi, hogy a lakásköltségeknek a HICP-kosárban való nem megfelelő aránya 
miatt az euróövezetben alulbecsülték az inflációt2; felszólít a kosár újbóli kiigazítására 
annak figyelembevétele érdekében, hogy az európai háztartások jövedelmük 24 %-át 
lakhatással kapcsolatos kiadásokra költik; 

6. tudomásul veszi Lagarde elnök asszony határozott felhívását a „költségvetési és 
monetáris politikák teljes körű összehangolására”;

Monetáris politika

7. rámutat az EKB-nak a Covid19-válságra a veszélyhelyzetben adott gyors és jelentős 
monetáris politikai válaszára; 

8. hangsúlyozza, hogy a monetáris politika önmagában nem elegendő a fenntartható 
gazdasági fellendülés eléréséhez; hangsúlyozza, hogy messzemenő strukturális 
reformokra és kezdeményezésekre van szükség a versenyképesség Unió-szerte történő 
helyreállításához és fokozásához; úgy véli, hogy a monetáris politika csak korlátozott 
hatást gyakorol a fellendülésre, és az EKB függetlenségének és megbízatásának 
tiszteletben tartása mellett óvatosságra int a monetáris intézkedések további 
kiterjesztését illetően; 

9. megjegyzi, hogy az aktív monetáris politika fontos szerepet tölt be a pénzügyi 
megszorítások miatt a kis- és középvállalkozásokra nehezedő nyomás enyhítésében; 
elismeri, hogy a pénzügyi megszorításokkal küzdő kkv-k aránya a 2009 és 2012 közötti 
18 %-ról 2016 és 2019 között 8 %-ra csökkent;

10. felkéri az EKB-t, hogy kövesse nyomon a mérlegében szereplő kockázatok, az 

2 vö.: „Tartósan alacsony infláció az euróövezetben: Helytelen mérés, vagy ok az aggodalomra?” 
(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


PR\1213830HU.docx 5/7 PE653.782v01-00

HU

eszközár-infláció és az erőforrások esetleges helytelen elosztása mennyiségi lazításának 
arányosságát;

11. sajnálatát fejezi ki az alacsony hosszú távú kamatlábak biztosítókra és nyugdíjalapokra 
gyakorolt káros hatása miatt, és aggodalmát fejezi ki a fizetőképességre gyakorolt 
lehetséges hatások miatt; hangsúlyozza, hogy ez az Unió számos polgára számára 
pénzügyi terhet jelent;

12. megjegyzi a monetáris politika és a növekvő lakásárak közötti kapcsolatot az 
euróövezetben; hangsúlyozza, hogy a 2018-as 9,6 %-os, tartósan magas lakásköltség-
túlterheltségi arány a világjárvány miatt várhatóan növekedni fog, és kéri az EKB-t, 
hogy értékelje mennyiségi lazítási programjának az Unió egész területén a megélhetési 
költségekre gyakorolt regionális és ágazati hatását;

13. tudomásul veszi, hogy a válság súlyossága arra kényszerítette az EKB-t, hogy a 
monetáris politikai keretstratégia felülvizsgálatáról más témákra helyezze át a figyelmét, 
és a keretstratégia felülvizsgálatát 2021 közepére halasztotta; felkéri az EKB-t, hogy az 
Európai Parlamentet is vonja be a felülvizsgálati folyamatba;

Az éghajlatváltozással szembeni intézkedések

14. megjegyzi az éghajlatváltozásnak az infláció dinamikájára és a monetáris politika 
transzmissziós kockázataira gyakorolt hatását; emlékeztet az EKB árstabilitás 
megőrzésében betöltött szerepére; hangsúlyozza, hogy ezt a megbízatást nem szabad 
összekeverni az éghajlat-politikával; 

15. megjegyzi, hogy a zöld kötvények vásárlása és az EKB portfóliójából való részesedése 
továbbra is növekszik;

16. ösztönzi az éghajlatváltozásnak a pénzügyi stabilitásra és az euróövezetre gyakorolt 
hatásával kapcsolatos kutatási képességek növelésére irányuló erőfeszítéseket; 

Egyéb szempontok

17. felhívja az EKB-t, hogy folytassa arra irányuló munkálatait, hogy a pénzügyi piacok 
stabilitása a brexittel kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden körülmény között 
biztosított legyen; 

18. hangot ad abbéli aggodalmának, hogy a KBER-en belül folyamatosan nő a TARGET2 
egyenlegeinek eltérése; megjegyzi, hogy ezen eltérések értelmezése vitatott;

19. felhívja az EKB-t, hogy fokozza a kriptovaluták alakulásának és a megnövekedett 
kiberbiztonsági kockázatoknak a nyomon követését, és mérje fel, hogy szükség lehet-e a 
központi banki digitális valutákra; felhívja az EKB-t, hogy gondoskodjon megfelelő 
egyensúlyról a pénzügyi technológiákkal (FinTech) kapcsolatos pénzügyi szabályozási 
innováció lehetővé tétele és a pénzügyi stabilitás biztosítása között;

20. osztja az EKB aggályait a nem banki pénzügyi szektor gyors növekedésével 
kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy e területen megfelelő szabályozásra van szükség;
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21. elismeri az EKB-nak a hamisítás elleni küzdelem terén elért sikerét, amit a hamis 
bankjegyek teljes forgalombeli, tartósan alacsony aránya is bizonyít; üdvözli a 
korszerűsített 100 EUR és 200 EUR címletű, fokozott biztonsági jellemzőkkel 
rendelkező bankjegyek 2019-es bevezetését;

22. felhívja az EKB-t, hogy tárja fel az euró nemzetközi szerepének megerősítésére irányuló 
lehetőségeket, mivel ez egyfelől növelné az EU azon képességét, hogy a többi globális 
hatalomtól függetlenül alakítsa politikai irányvonalát, másfelől pedig kulcsfontosságú 
ahhoz, hogy Európa megőrizze gazdasági szuverenitását; 

23. üdvözli, hogy Bulgária és Horvátország 2020 júliusában belépett az ERM II-be; 
támogatja, hogy mindkét országban mielőbbi céldátumot tűzzenek ki az euró 
bevezetésére; üdvözli a horvát és bolgár bankok EKB általi, 2019. júliusi és augusztusi 
átfogó átvilágítását;

Elszámoltathatóság

24. emlékeztet arra, hogy Lagarde elnök nyitott a szélesebb körű párbeszédre, és 
hangsúlyozza, hogy tovább kell erősíteni az EKB elszámoltathatóságát és 
átláthatóságát; hangsúlyozza, hogy el kell gondolkodni azon, hogyan lehetne uniós 
szinten fokozni az EKB monetáris politikájának ellenőrzését;

25. emlékeztet arra, hogy az Igazgatóság tagjainak jelölését körültekintően, teljes 
átláthatóság mellett és a Szerződéseknek megfelelően a Parlamenttel együtt kell 
előkészíteni; felkéri a Tanácsot, hogy a közeljövőben betöltendő álláshelyek teljes körét 
lefedve állítsa össze az előválogatott jelöltek listáját, és ezt ossza meg a Parlamenttel, 
hogy ily módon a Parlament jelentőségteljesebb tanácsadói szerepet tölthessen be a 
kinevezési folyamat során; sajnálja, hogy ez idáig nem történt kielégítő előrelépés; 
emlékeztet arra, hogy a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód alkotmányos elv, 
amelyet szigorúan be kell tartani;

26. üdvözli az EKB részletes, szakaszonkénti és lényegi visszajelzését, amelyet az EKB 
2018. évi éves jelentéséről szóló parlamenti állásfoglalásra adott; felhívja az EKB-t, 
hogy továbbra is kötelezze el magát az elszámoltathatóság mellett, és minden évben 
tegyen közzé írásos visszajelzést az EKB éves jelentésére vonatkozó parlamenti 
állásfoglalásról;

27. emlékeztet a német szövetségi alkotmánybíróság EKB-ról szóló, 2020. május 5-i 
határozatára, valamint az EKB Kormányzótanácsának ugyanazon a napon tett 
nyilatkozatára; tudomásul veszi az összes program arányosságának folyamatos 
értékelését; üdvözli az EKB azon későbbi döntését, hogy a közszektor eszközeinek 
megvásárlására irányuló programmal (PSPP) kapcsolatos nem nyilvános 
dokumentumokat a Bundesbank rendelkezésére bocsátja;

28. elismeri és gratulál az EKB-nak és Lagarde elnöknek az Európai Parlamenttel folytatott 
kommunikáció és átláthatóság javítására irányuló folyamatos erőfeszítésekhez;

29. megerősíti a visszaélések bejelentésére vonatkozó megerősített politika elfogadására és 
az EKB személyzeti szabályzatának felülvizsgálatára irányuló felhívását;
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30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
EKB-nak.


