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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Centrinio Banko 2020 m. metinės ataskaitos
(2020/2123(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Centrinio Banko 2019 m. metinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į ECB komentarą apie Europos Parlamento nuomonę, pateiktą jo 
rezoliucijoje dėl ECB 2018 m. metinės ataskaitos,

– atsižvelgdamas į Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir ECB statutą, ypač į jo 15 
straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 127 straipsnio 1 ir 2 
dalis, 130 straipsnį ir 284 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Eurosistemos ekspertų makroekonomines prognozes euro zonai ir ECB 
valdančiosios tarybos 2020 m. birželio 4 d. priimtą priemonių rinkinį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 6 d. ir birželio 8 d. pokalbius pinigų politikos 
klausimais su Europos Centrinio Banko Pirmininke Christine Lagarde,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 28 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui 
palengvinti1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnio 1 dalį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0000/2020),

A. kadangi Komisijos 2020 m. vasaros ekonominėje prognozėje, atsižvelgiant į 
ekonominius sukrėtimus, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, numatoma, kad euro 
zonos ekonomika 2020 m. susitrauks 8,7 proc., o 2021 m. augs 6,1 proc., ir kad 27 ES 
valstybių narių ekonomika 2020 m. susitrauks 8,3 proc., o 2021 m. augs 5,8 proc.;

B. kadangi remiantis Eurosistemos ekspertų 2020 m. birželio mėn. makroekonominėmis 
prognozėmis tikimasi, jog metinė infliacija euro zonoje, apskaičiuota taikant suderintą 
vartotojų kainų indeksą (SVKI), 2020 m. sudarys 0,3 proc., 2021 m. – 0,8 proc. ir 
2022 m. 1,3 proc.;

Bendroji apžvalga

1. palankiai vertina ECB vaidmenį užtikrinant euro stabilumą; pabrėžia, kad sutartimis 
nustatytas ECB nepriklausomumas yra būtina jam priskirtų kainų stabilumo užtikrinimo 

1 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0325.
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įgaliojimų įgyvendinimo sąlyga;

2. yra susirūpinęs dėl precedento neturinčios sveikatos priežiūros ir ekonomikos krizės, 
kurią sukėlė COVID-19 pandemija, dėl kurios euro zonos ekonomika patiria staigų 
nuosmukį ir sparčiai blogėja darbo rinkos sąlygos; pažymi, kad tikimasi, jog euro zonos 
ekonominė veikla padidės, nors atsigavimo sparta ir mastas tebėra labai neaiškūs;

3. taip pat yra susirūpinęs dėl to, kad su augimo perspektyvomis numatomos rizikos 
tendencijos tebėra neigiamos išskirtinio netikrumo kontekste, nes ekonomikos 
nuosmukio ir atsigavimo mastas priklausys nuo plitimo valdymo priemonių trukmės ir 
veiksmingumo, nuo to, kiek sėkminga bus politika, kuria siekiama sušvelninti neigiamą 
poveikį pajamoms ir užimtumui, ir nuo to, kokį nuolatinį poveikį pandemija turės 
pasiūlos pajėgumui ir vidaus paklausai;

4. ragina skubiai iš naujo įvertinti sisteminę riziką finansų sektoriuje po pandemijos; 
šiomis aplinkybėmis palankiai vertina darbo tarybos pandemijos klausimais įsteigimą 
prie Europos sisteminės rizikos valdybos; rekomenduoja ateityje vykdant testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis įtraukti kokybinį išskirtinės rizikos vertinimą; 

5. pažymi, kad infliacijos vertinimas euro zonoje yra netikslus, nes išlaidų būstui SVKI 
krepšelyje dalis nurodoma netinkamai2; ragina pakoreguoti krepšelį atsižvelgiant į tai, 
kad Europos namų ūkiai 24 proc. savo pajamų išleidžia su būstu susijusioms išlaidoms; 

6. atkreipia dėmesį į ECB Pirmininkės Ch. Lagarde tvirtą raginimą „visiškai suderinti 
fiskalinę ir pinigų politiką“;

Pinigų politika

7. atkreipia dėmesį į greitą ir svarų ECB pinigų politikos atsaką į COVID-19 krizę 
nepaprastosios padėties sąlygomis; 

8. pabrėžia, kad vien pinigų politikos nepakaks tvariam ekonomikos atsigavimui užtikrinti; 
pažymi, kad siekiant atkurti ir padidinti konkurencingumą visoje Sąjungoje būtinos 
plataus užmojo struktūrinės reformos ir iniciatyvos; mano, kad pinigų politikos poveikis 
atsigavimui yra ribotas, todėl, pripažindamas ECB nepriklausomumą ir įgaliojimus, 
atsargiai vertina platesnį pinigų politikos priemonių taikymą; 

9. pažymi aktyvios pinigų politikos svarbą mažinant mažųjų ir vidutinių įmonių patiriamą 
spaudimą dėl finansinių apribojimų; pripažįsta, kad finansinių apribojimų patiriančių 
MVĮ procentinė dalis sumažėjo nuo 18 proc. 2009–2012 m. iki 8 proc. 2016–2019 m.;

10. prašo ECB stebėti, kokiu mastu kiekybinis skatinimas yra proporcingas jo balansų 
rizikai, turto kainų infliacijai ir galimam netinkamam išteklių paskirstymui;

11. apgailestauja dėl neigiamo ilgą laiką taikomų mažų palūkanų normų poveikio 
draudikams ir pensijų fondams ir reiškia susirūpinimą dėl galimo poveikio mokumui; 
atkreipia dėmesį į finansinę naštą, kuri dėl to tenka daugeliui piliečių visoje Sąjungoje;

2 cf. „Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?“ 
(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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12. atkreipia dėmesį į pinigų politikos ir didėjančių būsto kainų euro zonoje sąsają; 
pabrėžia, kad numatoma, jog ir taip aukštas per didelių išlaidų būstui rodiklis (2018 m. 
jis siekė 9,6 proc.) dėl pandemijos dar labiau padidės, ir prašo ECB įvertinti savo 
regioninį ir sektorinį kiekybinio skatinimo programos poveikį pragyvenimo išlaidoms 
visoje Sąjungoje;

13. supranta, kad dėl krizės rimtumo ECB buvo priverstas trumpam atidėti į šalį pinigų 
politikos pagrindų strategijos peržiūrą, dabar ją numatoma atlikti 2021 m. viduryje; 
ragina ECB pakviesti šiame peržiūros procese dalyvauti Europos Parlamentą;

Kovos su klimato kaita veiksmai

14. atkreipia dėmesį į klimato kaitos poveikį infliacijos dinamikai ir jos perdavimo pinigų 
politikai riziką; primena ECB vaidmenį užtikrinant kainų stabilumą; pabrėžia, kad šie 
įgaliojimai neturi būti painiojami su klimato politika; 

15. pažymi, kad žaliųjų obligacijų pirkimas ir jų dalis ECB portfelyje toliau didėja;

16. pritaria pastangoms didinti mokslinių tyrimų pajėgumus, susijusius su klimato kaitos 
poveikiu finansiniam stabilumui ir euro zonai; 

Kiti aspektai

17. ragina ECB ir toliau dirbti siekiant užtikrinti ES finansų rinkų stabilumą visais galimais 
nenumatytais atvejais, susijusiais su „Brexit‘u“; 

18. reiškia susirūpinimą dėl nuolat didėjančių TARGET2 balanso skirtumų ECBS; pažymi, 
kad kyla abejonių dėl tų skirtumų aiškinimo;

19. ragina ECB sustiprinti kriptovaliutų raidos ir padidėjusios kibernetinio saugumo rizikos 
stebėseną ir įvertinti galimą centrinio banko skaitmeninių valiutų poreikį; ragina ECB 
užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp inovacijų reguliavimo finansinių technologijų srityje 
ir finansinio stabilumo užtikrinimo;

20. supranta ECB susirūpinimą dėl spartaus nebankinio finansų sektoriaus augimo; 
pabrėžia, kad reikalingas tinkamas šios srities reglamentavimas;

21. pripažįsta, kad ECB sėkmingai kovoja su padirbinėjimu, nes padirbtų banknotų dalis 
visoje apyvartoje yra labai nedidelė; palankiai vertina tai, kad 2019 m. pradėti naudoti 
atnaujinti 100 ir 200 eurų banknotai su patikimesnėmis apsaugos priemonėmis;

22. ragina ECB ieškoti būdų, kaip būtų galima sustiprinti tarptautinį euro vaidmenį, kadangi 
tai padidintų ES gebėjimą savo politiką formuoti nepriklausomai nuo kitų pasaulyje 
didelę įtaką turinčių šalių, o tai yra viena iš svarbiausių Europos ekonomikos 
suverenumo užtikrinimo sudėtinių dalių; 

23. sveikina Bulgariją ir Kroatiją 2020 m. liepos mėn. prisijungus prie valiutų kurso 
mechanizmo (VKM II); pritaria tam, kad abiejose valstybėse būtų nustatyta netolima 
euro įvedimo data; palankiai vertina tai, kad 2019 m. liepos ir rugpjūčio mėn. ECB 
išsamiai patikrino Kroatijos ir Bulgarijos bankus;
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Atskaitomybė

24. primena, kad ECB Pirmininkė Ch. Lagarde yra pasirengusi glaudesniam dialogui, ir 
pabrėžia, kad reikia toliau stiprinti ECB atskaitomybės ir skaidrumo užtikrinimo tvarką; 
pabrėžia, kad reikia apsvarstyti, kaip būtų galima sustiprinti ECB pinigų politikos 
priežiūrą ES lygmeniu;

25. pabrėžia, kad vykdomosios valdybos narių skyrimui turi būti kruopščiai pasirengta, turi 
būti užtikrinamas visiškas skaidrumas, skyrimas turi būti vykdomas kartu su Parlamentu 
ir laikantis Sutarčių; ragina Tarybą kiekvienai pareigybei sudaryti galutinį kandidatų 
sąrašą ir pateikti jį Parlamentui, kad jis galėtų atlikti reikšmingesnį patariamąjį 
vaidmenį skyrimo procese; apgailestauja, kad iki šiol nepadaryta tinkamos pažangos 
šiuo klausimu; primena, kad vienodas požiūris į vyrus ir moteris yra konstitucinis 
principas, kurio turi būti griežtai laikomasi;

26. palankiai vertina išsamius, pagal sektorius suskirstytus, plačios apimties ECB 
komentarus, pateiktus Parlamento rezoliucijos 2018 m. ECB metinės ataskaitos 
klausimu; ragina ECB ir toliau vykdyti šį atskaitomybės įsipareigojimą ir kasmet skelbti 
rašytinį komentarą dėl Parlamento rezoliucijų ECB metinės ataskaitos klausimu;

27. primena 2020 m. gegužės 5 d. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimą 
dėl ECB ir tos pačios dienos ECB valdančiosios tarybos pareiškimą; atkreipia dėmesį į 
nuolatinį visų programų proporcingumo vertinimą; palankiai vertina vėliau priimtą ECB 
sprendimą atskleisti „Bundesbank“ bankui neviešus dokumentus, susijusius su viešojo 
sektoriaus vertybinių popierių pirkimo antrinėse rinkose programa (VSVPPP);

28. pripažįsta ir palankiai vertina ECB ir jo Pirmininkės Ch. Lagarde dedamas pastangas 
pagerinti komunikaciją su Europos Parlamentu bei skaidrumą;

29. dar kartą ragina patvirtinti sustiprintą informavimo apie pažeidimus politiką ir 
persvarstyti ECB personalo taisykles;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir ECB.


