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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2020
(2020/2123(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul anual al Băncii Centrale Europene (BCE) pentru 2019,

– având în vedere răspunsul oferit de BCE la observațiile făcute de Parlamentul European 
în cadrul rezoluției sale referitoare la Raportul anual al BCE pentru 2018,

– având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al BCE, în 
special articolul 15,

– având în vedere articolul 127 alineatele (1) și (2), articolul 130 și articolul 284 
alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere proiecțiile macroeconomice pentru zona euro ale experților 
Eurosistemului și măsurile adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE la 4 iunie 2020,

– având în vedere dialogurile monetare cu președinta Băncii Centrale Europene, Christine 
Lagarde, de la 6 februarie și 8 iunie 2020,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 28 martie 2019 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru de 
facilitare a investițiilor durabile1,

– având în vedere articolul 142 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-
0000/2020),

A. întrucât previziunile economice ale Comisiei din vara anului 2020, care iau în 
considerare șocurile economice cauzate de pandemia de COVID-19, estimează că 
economia zonei euro se va contracta cu 8,7 % în 2020 și va crește cu 6,1 % în 2021, iar 
economia UE-27 se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021;

B. întrucât, în conformitate cu proiecțiile macroeconomice ale experților Eurosistemului 
din iunie 2020, inflația anuală în zona euro măsurată pe baza indicelui armonizat al 
prețurilor de consum (IAPC) se va situa la 0,3 % în 2020, 0,8 % în 2021 și 1,3 % în 
2022,

Prezentare generală

1. salută rolul BCE în asigurarea stabilității monedei euro; subliniază că statutul de 
independență al BCE, astfel cum este prevăzut în tratate, este o condiție esențială pentru 

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0325.
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îndeplinirea mandatului său de menținere a stabilității prețurilor;

2. este preocupat de criza sanitară și economică fără precedent cauzată de pandemia de 
COVID-19, cu o contracție puternică a economiei zonei euro și deteriorarea rapidă a 
condițiilor de pe piața forței de muncă; ia act de faptul că se preconizează o revenire a 
activității din zona euro, deși viteza și amploarea redresării rămân extrem de incerte;

3. este preocupat, în plus, de faptul că echilibrul riscurilor cu privire la perspectivele de 
creștere rămâne negativ, în contextul unei incertitudini excepționale, în care amploarea 
contracției și a redresării va depinde de durata și eficacitatea măsurilor de izolare, de 
succesul politicilor de atenuare a impactului negativ asupra veniturilor și a ocupării 
forței de muncă și de măsura în care capacitatea ofertei și cererea internă sunt afectate în 
mod permanent;

4. solicită o reevaluare urgentă a riscului sistemic în sectorul financiar în urma pandemiei; 
salută, în acest sens, înființarea unui comitet de lucru privind pandemia în cadrul 
Comitetului european pentru risc sistemic; recomandă includerea unei evaluări calitative 
a riscului idiosincratic în viitoarele teste de rezistență; 

5. ia act de faptul că inflația este subestimată în zona euro din cauza cotei inadecvate a 
costurilor pentru locuințe în coșul IAPC2; solicită reajustarea coșului pentru a reflecta 
faptul că gospodăriile europene cheltuiesc 24 % din venitul lor pentru cheltuielile legate 
de locuințe; 

6. ia act de apelul ferm al președintei Lagarde la „alinierea deplină a politicilor fiscale și 
monetare”;

Politica monetară

7. ia act de răspunsul rapid și substanțial al politicii monetare a BCE la criza provocată de 
COVID-19 în contextul unei situații de urgență; 

8. subliniază că numai politica monetară nu va fi suficientă pentru a asigura o redresare 
economică durabilă; subliniază că sunt necesare reforme și inițiative structurale de 
anvergură pentru a restabili și a mări competitivitatea în întreaga Uniune; consideră că 
impactul politicii monetare asupra redresării este limitat și, respectând totodată 
independența și mandatul BCE, exprimă o atitudine prudentă în ceea ce privește 
extinderea în continuare a măsurilor monetare; 

9. ia act de importanța unei politici monetare active pentru atenuarea presiunii 
constrângerilor financiare asupra întreprinderilor mici și mijlocii; ia act de faptul că 
procentul IMM-urilor care se confruntă cu constrângeri financiare a scăzut de la 18 % în 
perioada 2009-2012 la 8 % în perioada 2016-2019;

10. solicită BCE să monitorizeze proporționalitatea relaxării cantitative față de riscuri în 
bilanțurile sale, a inflației prețurilor activelor și a posibilei alocări necorespunzătoare a 

2 cf. „Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?” („Nivelul 
persistent scăzut al inflației în zona euro: măsurare eronată mai degrabă decât motiv de îngrijorare?”) 
(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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resurselor;

11. regretă impactul negativ al ratelor scăzute ale dobânzilor pe termen lung asupra 
asigurătorilor și fondurilor de pensii și își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul 
potențial asupra solvabilității; subliniază sarcina financiară pe care acest lucru o creează 
pentru numeroși cetățeni de pe întreg teritoriul Uniunii;

12. ia act de legătura dintre politica monetară și creșterea prețurilor la locuințe în zona euro; 
subliniază că rata costurilor suplimentare pentru locuințe, constant ridicată, de 9,6 % în 
2018, se așteaptă să crească din cauza pandemiei și solicită BCE să evalueze impactul 
regional și sectorial al programului său de relaxare cantitativă asupra costului vieții în 
întreaga Uniune;

13. înțelege că gravitatea crizei a obligat BCE să-și deturneze atenția de la revizuirea 
strategiei privind cadrul său de politici monetare, care a fost amânată pentru jumătatea 
anului 2021; invită BCE să implice Parlamentul în procesul de revizuire;

Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice

14. ia act de impactul schimbărilor climatice asupra dinamicii inflației și a riscurilor de 
transmisie în politica monetară; reamintește impactul BCE în menținerea stabilității 
prețurilor; subliniază că acest mandat nu trebuie să fie confundat cu politica în materie 
de climă; 

15. ia act de faptul că achizițiile de obligațiuni ecologice și cota lor în portofoliul BCE 
continuă să crească;

16. încurajează eforturile de creștere a capacităților de cercetare în ceea ce privește impactul 
schimbărilor climatice asupra stabilității financiare și a zonei euro; 

Alte aspecte

17. solicită BCE să își continue eforturile în vederea asigurări stabilității piețelor financiare 
în toate situațiile neprevăzute legate de Brexit; 

18. își exprimă îngrijorarea cu privire la divergența tot mai mare a soldurilor TARGET2 în 
cadrul SEBC; ia act de faptul că interpretarea acestor divergențe este contestată;

19. invită BCE să își intensifice monitorizarea dezvoltării criptomonedelor și a riscurilor 
crescute privind securitatea cibernetică, precum și să evalueze eventuala necesitate a 
monedelor digitale emise de banca centrală; solicită BCE să asigure un echilibru 
corespunzător între reglementările care permit utilizarea de inovații financiare în 
domeniul tehnologiei financiare și asigurarea stabilității financiare;

20. împărtășește preocupările BCE în ceea ce privește creșterea rapidă a sectorului financiar 
nebancar; subliniază necesitatea unei reglementări adecvate în acest domeniu;

21. recunoaște succesul înregistrat de BCE în combaterea contrafacerii, fapt demonstrat de 
ponderea redusă a bancnotelor falsificate în circulația totală; salută introducerea, în 
2019, a unor bancnote modernizate de 100 EUR și 200 EUR cu elemente de securitate 
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optimizate;

22. solicită BCE să examineze modalitățile de a consolida rolul internațional al monedei 
euro, întrucât acest lucru ar crește capacitatea UE de a-și formula politicile în mod 
independent față de alte puteri mondiale și reprezintă un element-cheie în protejarea 
suveranității economice a Europei; 

23. salută aderarea Bulgariei și a Croației la MCS II în iulie 2020; sprijină o dată-țintă 
rapidă pentru adoptarea monedei euro în ambele țări; salută examinarea cuprinzătoare 
de către BCE a băncilor croate și bulgare în iulie și august 2019;

Responsabilitate

24. împărtășește deschiderea președintei Lagarde cu privire la un dialog mai susținut și 
subliniază necesitatea de a consolida în continuare responsabilitatea și transparența 
BCE; subliniază necesitatea de a reflecta asupra modului în care controlul politicii 
monetare a BCE poate fi consolidat la nivelul UE;

25. subliniază că numirile în Comitetul executiv trebuie pregătite cu atenție, în deplină 
transparență și în colaborare cu Parlamentul, așa cum prevăd tratatele; invită Consiliul 
să întocmească o listă de preselecție pentru toate posturile vacante viitoare și să o 
comunice Parlamentului, permițând astfel acestuia să joace un rol consultativ mai 
important în procesul de numire; regretă faptul că până în prezent nu s-au înregistrat 
progrese satisfăcătoare în acest sens; reamintește că egalitatea de tratament între bărbați 
și femei este un principiu constituțional care trebuie respectat cu strictețe;

26. apreciază răspunsurile detaliate, defalcate pe secțiuni și substanțiale furnizate de BCE la 
rezoluția Parlamentului referitoare la Raportul anual al BCE pentru 2018; invită BCE să 
își continue angajamentul față de datoria de a da socoteală și să continue să publice în 
fiecare an răspunsuri scrise la rezoluțiile Parlamentului referitoare la Raportul anual al 
BCE;

27. reamintește Decizia Curții Constituționale Federale a Germaniei din 5 mai 2020 privind 
BCE, precum și declarația Consiliului guvernatorilor BCE din aceeași zi; ia act de 
evaluarea continuă a proporționalității tuturor programelor; salută decizia ulterioară a 
BCE de a divulga Bundesbank documente nepublice referitoare la programul de 
achiziționare de active de către sectorul public (PSPP);

28. recunoaște eforturile continue de îmbunătățire a comunicării și a transparenței cu 
Parlamentul European și felicită BCE și pe președinta Lagarde pentru acestea;

29. își reiterează apelul privind adoptarea unei politici consolidate privind denunțarea 
neregulilor și o revizuire a Statutului personalului BCE;

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și BCE.


