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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskatu
(2020/2123(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas (ECB) 2019. gada pārskatu,

– ņemot vērā ECB atsauksmes par Eiropas Parlamenta sniegto ieguldījumu, izstrādājot 
rezolūciju par ECB 2018. gada pārskatu,

– ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un ECB Statūtus un jo īpaši to 
15. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 127. panta 1. un 2. punktu, 
130. pantu un 284. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eurosistēmas speciālistu makroekonomiskās prognozes eurozonai un ECB 
Padomes 2020. gada 4. jūnijā pieņemtos pasākumus,

– ņemot vērā monetāro dialogu ar Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju Christine 
Lagarde 2020. gada 6. februārī un 8. jūnijā,

– ņemot vērā 2019. gada 28. marta normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai1,

– ņemot vērā Reglamenta 142. panta 1. punktu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā Komisija, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītos ekonomikas satricinājumus, 
2020. gada vasaras ekonomikas prognozē norādīja, ka eurozonas ekonomika 2020. gadā 
saruks par 8,7 % un 2021. gadā pieaugs par 6,1 % un ka ES-27 dalībvalstu ekonomika 
2020. gadā saruks par 8,3 % un 2021. gadā pieaugs par 5,8 %;

B. tā kā saskaņā ar Eurosistēmas speciālistu 2020. gada jūnija makroekonomiskajām 
prognozēm ir sagaidāms, ka saskaņotā patēriņa cenu indeksa (SPCI) gada inflācija 
eurozonā būs šāda: 2020. gadā 0,3 %, 2021. gadā — 0,8 % un 2022. gadā — 1,3 %,

Vispārīgs pārskats

1. atzinīgi vērtē ECB lomu euro stabilitātes nodrošināšanā; uzsver, ka Līgumos noteiktā 
ECB neatkarība ir priekšnoteikums tam, lai tā varētu īstenot savas pilnvaras cenu 
stabilitātes nodrošināšanas jomā;

1Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0325.
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2. pauž bažas par vēl nepieredzēto veselības aprūpes un ekonomikas krīzi Covid-19 
pandēmijas rezultātā, ko raksturo eurozonas ekonomikas strauja sarukšana un darba 
tirgus apstākļu strauja pasliktināšanās; norāda, ka ir paredzama eurozonas ekonomiskās 
aktivitātes atjaunošanās, lai gan atlabšanas ātrums un apjoms joprojām ir ļoti neskaidrs;

3. turklāt pauž bažas, ka izaugsmes perspektīvas joprojām ir apdraudētas šajā ārkārtīgi 
nestabilajā vidē, kur ekonomikas sarukuma un atveseļošanās mērogs būs atkarīgs no 
ierobežošanas pasākumu ilguma un efektivitātes, to politikas panākumu sekmīgas 
īstenošanas, ar kuriem mazina negatīvo ietekmi uz ienākumiem un nodarbinātību, un no 
tā, cik plaša būs pastāvīgā ietekme uz piedāvājuma kapacitāti un iekšējo pieprasījumu;

4. prasa steidzami pārvērtēt finanšu nozares sistēmisko risku pēc pandēmijas; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Sistēmisko risku kolēģijā ir izveidota darba grupa saistībā 
ar pandēmiju; iesaka turpmākajos stresa testos iekļaut nesistemātiskā riska kvalitatīvu 
novērtējumu; 

5. norāda, ka inflācija eurozonā ir novērtēta par zemu, jo SPCI grozā mājokļu izmaksu 
daļa ir neatbilstoša2; prasa no jauna pielāgot grozu, lai atspoguļotu to, ka Eiropas 
mājsaimniecības 24 % no saviem ienākumiem tērē ar mājokli saistītiem izdevumiem; 

6. atzīst priekšsēdētājas Christine Lagarde stingro prasību pilnībā saskaņot fiskālo un 
monetāro politiku;

Monetārā politika

7. norāda uz ātru un vērā ņemamu ECB monetārās politikas reakciju uz Covid-19 krīzi 
ārkārtas situācijas kontekstā; 

8. uzsver, ka ar monetāro politiku vien nepietiks, lai panāktu ilgtspējīgu ekonomikas 
atveseļošanos; uzsver, ka ir nepieciešamas tālejošas strukturālās reformas un iniciatīvas, 
lai atjaunotu un uzlabotu konkurētspēju visā Savienībā; uzskata, ka monetārās politikas 
ietekme uz ekonomikas atveseļošanos ir ierobežota, un, ievērojot ECB neatkarību un 
pilnvaras, tomēr pauž piesardzību attiecībā uz monetāro pasākumu turpmāku 
paplašināšanu; 

9. norāda uz aktīvas monetārās politikas nozīmi, mazinot finansiālo ierobežojumu radīto 
spiedienu uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; atzīst, ka to MVU īpatsvars, kuri 
saskaras ar finansiāliem ierobežojumiem, samazinājās no 18 % 2009.–2012. gadā līdz 
8 % 2016.–2019. gadā;

10. aicina ECB uzraudzīt kvantitatīvās mīkstināšanas pasākumu samērīgumu ar tās bilancēs 
iekļautajiem riskiem, aktīvu cenu inflācijas līmeni un resursu iespējami nepareizo 
sadali;

11. pauž nožēlu par negatīvo ietekmi, ko ilglaicīgi zemas procentu likmes rada 
apdrošinātājiem un pensiju fondiem, un pauž bažas par to iespējamo ietekmi uz 

2Sal. ‘Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?’ [Noturīgi 
zema inflācija eurozonā: kļūdains mērījums, nevis iemesls bažām?]  
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614214/IPOL_IDA(2018)614214_EN.pdf).

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614609/EPRS_IDA(2018)614214_EN.pdf
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maksātspēju; uzsver, ka tas rada finansiālu slogu daudziem iedzīvotājiem visā 
Savienībā;

12. norāda uz saikni starp monetāro politiku un mājokļu cenu pieaugumu eurozonā; uzsver, 
ka pandēmijas dēļ ir sagaidāms jau pašlaik augstā pārmērīgu ar mājokli saistītu izmaksu 
rādītāja (9,6 % 2018. gadā) turpmāks pieaugums, un aicina ECB izvērtēt kvantitatīvās 
mīkstināšanas programmas reģionālo un nozaru ietekmi uz dzīves dārdzību visā 
Savienībā;

13. atzīst, ka smagā krīze ir likusi ECB novirzīt uzmanību no monetārās politikas 
pamatstratēģijas pārskatīšanas, kas ir atlikta uz 2021. gada vidu; aicina ECB šajā 
pārskatīšanas procesā iesaistīt Parlamentu;

Rīcība cīņā pret klimata pārmaiņām

14. atzīmē klimata pārmaiņu ietekmi uz inflācijas dinamiku un transmisijas riskiem 
monetārajā politikā; atgādina ECB lomu cenu stabilitātes nodrošināšanā; uzsver, ka šīs 
pilnvaras nedrīkst jaukt ar klimata politiku; 

15. atzīmē, ka zaļo obligāciju pirkšanas apjoms un to īpatsvars ECB portfelī turpina 
pieaugt;

16. atbalsta centienus palielināt pētniecības spēju jautājumā par klimata pārmaiņu ietekmi 
uz finanšu stabilitāti un eurozonu; 

Citi aspekti

17. aicina ECB turpināt centienus, lai nodrošinātu finanšu tirgu stabilitāti visās iespējamajās 
ārkārtas situācijās, kas saistītas ar Brexit; 

18. pauž bažas par pastāvīgi pieaugošajām TARGET18 atlikumu atšķirībām ECBS; norāda, 
ka šo atšķirību interpretācija tiek apstrīdēta;

19. aicina ECB pastiprināti uzraudzīt kriptovalūtu attīstību un palielinātos kiberdrošības 
riskus, kā arī izvērtēt iespējamo vajadzību pēc centrālo banku emitētām digitālajām 
valūtām; aicina ECB nodrošināt pienācīgu līdzsvaru starp reglamentētu finanšu 
inovāciju atļaušanu finanšu tehnoloģiju jomā un finanšu stabilitātes nodrošināšanu;

20. pievienojas ECB bažām par straujo izaugsmi nebanku finanšu sektorā; uzsver, ka šajā 
jomā ir nepieciešams atbilstošs regulējums;

21. atzīst ECB panākumus cīņā pret viltošanu, par ko liecina pastāvīgi zemais viltoto 
banknošu īpatsvars kopējā apgrozībā; atzinīgi vērtē ar uzlabotiem drošības elementiem 
modernizēto 100 un 200 euro banknošu ieviešanu 2019. gadā;

22. aina ECB izpētīt veidus, kā stiprināt euro starptautisko nozīmi, jo tas palielinātu ES 
spēju neatkarīgi veidot savu politisko nostāju attiecībās ar citiem globālajiem spēkiem 
un ir galvenais elements, kas nepieciešams Eiropas ekonomiskās neatkarības 
saglabāšanai; 

23. atzinīgi vērtē Bulgārijas un Horvātijas pievienošanos VKM II 2020. gada jūlijā; atbalsta 
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ātru termiņa noteikšanu euro ieviešanai abās valstīs; atzinīgi vērtē Horvātijas un 
Bulgārijas banku visaptverošu pārbaudi, ko ECB veica 2019. gada jūlijā un augustā;

Pārskatatbildība

24. pievienojas priekšsēdētājas Christine Lagarde paustajai atvērtībai plašākam dialogam 
un uzsver nepieciešamību vēl vairāk uzlabot ECB pārskatatbildības un pārredzamības 
pasākumus; uzsver, ka ir jāapsver tas, kā ECB īstenoto monetārās politikas kontroli 
varētu uzlabot ES līmenī;

25. uzsver, ka Valdes locekļu amata kandidātu saraksts būtu rūpīgi un pilnīgi pārredzami 
jāsagatavo kopā ar Parlamentu un saskaņā ar Līgumiem; aicina Padomi saistībā ar 
visām gaidāmajām vakancēm sagatavot kandidātu sarakstu un par to informēt 
Parlamentu, lai tas varētu uzņemties nozīmīgāku konsultatīvo lomu amatpersonu 
iecelšanas procesā; pauž nožēlu, ka līdz šim nav panākts apmierinošs progress; 
atgādina, ka vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm ir konstitucionāls 
princips, kas stingri jāievēro;

26. pauž gandarījumu par detalizētajām, pa iedaļām izklāstītajām un būtiskajām 
atsauksmēm, ko ECB sniedza attiecībā uz Parlamenta rezolūciju par ECB 2018. gada 
pārskatu; aicina ECB turpināt ievērot pārskatatbildības principu un katru gadu publicēt 
rakstiskas atsauksmes attiecībā uz Parlamenta rezolūcijām par ECB gada pārskatu;

27. atsaucas uz Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas 2020. gada 5. maija lēmumu par 
ECB, kā arī ECB Padomes tajā pašā dienā pieņemto paziņojumu; norāda uz 
nepārtraukto visu programmu proporcionalitātes novērtējumu; atzinīgi vērtē ECB vēlāk 
pieņemto lēmumu publiskot sabiedrībai nepieejamos dokumentus, kas saistīti ar valsts 
sektora aktīvu iepirkuma programmu (PSPP) piemērošanu Vācijas Bankai 
(Bundesbank);

28. atzīst un atzinīgi vērtē ECB un tās priekšsēdētājas Christine Lagarde centienus uzlabot 
saziņu un atklātību attiecībā ar Eiropas Parlamentu;

29. pastiprina savu prasību pieņemt uzlabotu trauksmes celšanas politiku un pārskatīt ECB 
Darba kārtības noteikumus;

30. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un ECB.


