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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2020
(2020/2123(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2019,

– so zreteľom na spätnú väzbu ECB v súvislosti s príspevkom, ktorý poskytol Európsky 
parlament ako súčasť svojho uznesenia o výročnej správe ECB za rok 2018,

– so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ECB, najmä na 
jeho článok 15,

– so zreteľom na článok 127 ods. 1 a 2 a články 130 a 284 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na makroekonomické prognózy odborníkov Eurosystému týkajúce sa 
eurozóny a na opatrenia prijaté Radou guvernérov ECB 4. júna 2020,

– so zreteľom na dialógy o menových otázkach s prezidentkou Európskej centrálnej 
banky Christinou Lagardovou zo 6. februára a  8. júna 2020,

– so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z 28. marca 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií1,

– so zreteľom na článok 142 ods. 1 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

A. keďže hospodárska prognóza Komisie z leta 2020 zohľadňujúca hospodárske otrasy 
spôsobené pandémiou COVID-19 predpokladá v roku 2020 pokles hospodárstva 
eurozóny o 8,7 % a v roku 2021 jeho rast o 6,1 %, pričom hospodárstvo EÚ27 má v 
roku 2020 klesnúť o 8,3 % a v roku 2021 narásť o 5,8 %;

B. keďže podľa makroekonomických prognóz Eurosystému z júna 2020 bude ročná 
inflácia eurozóny meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HISC) na 
úrovni 0,3 % v roku 2020, 0,8 % v roku 2021 a 1,3 % v roku 2022;

Všeobecný prehľad

1. víta úlohu ECB pri ochrane stability eura; zdôrazňuje, že štatutárna nezávislosť ECB, 
ktorá je zakotvená v zmluvách, je predpokladom toho, aby mohla ECB plniť svoj 
mandát v oblasti udržiavania cenovej stability;

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0325.
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2. je znepokojený bezprecedentnou zdravotnou a hospodárskou krízou, ktorú spôsobila 
pandémia COVID-19, prudkým poklesom hospodárstva eurozóny a rýchlo sa 
zhoršujúcimi podmienkami na trhu práce; konštatuje, že sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti eurozóny, hoci rýchlosť a rozsah oživenia sú naďalej veľmi 
neisté;

3. je ďalej znepokojený tým, že bilancia rizík pre výhľad rastu sa naďalej v situácii 
výnimočnej neistoty zhoršuje, pričom rozsah poklesu a oživenia bude závisieť od 
trvania a účinnosti opatrení na zamedzenie šírenia nákazy, od úspešnosti politík na 
zmiernenie nepriaznivého účinku na príjmy a zamestnanosť, ako aj od rozsahu trvalého 
vplyvu na kapacitu ponuky a domáci dopyt;

4. žiada o naliehavé prehodnotenie systémového rizika vo finančnom sektore po pandémii; 
v tejto súvislosti víta, že bola v Európskom výbore pre systémové riziká v súvislosti s 
pandémiou zriadená pracovná rada; odporúča, aby sa do budúcich záťažových testov 
zahrnulo kvalitatívne posúdenie idiosynkratického rizika; 

5. konštatuje, že inflácia je v eurozóne podhodnotená v dôsledku nedostatočného podielu 
nákladov na bývanie v koši HICP2; žiada o opätovnú úpravu koša s cieľom zohľadniť, 
že európske domácnosti vynakladajú 24 % svojich príjmov na výdavky súvisiace s 
bývaním; 

6. vyjadruje uznanie, že prezidentka Lagardová dôrazne vyzvala na úplné zosúladenie 
fiškálnej a menovej politiky;

Menová politika

7. berie na vedomie rýchlu a zásadnú reakciu ECB v oblasti menovej politiky v súvislosti s 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 v podmienkach núdzovej situácie; 

8. zdôrazňuje, že samotná menová politika nepostačí na dosiahnutie udržateľnej 
hospodárskej obnovy; zdôrazňuje, že na obnovu a posilnenie konkurencieschopnosti v 
celej Únii sú potrebné ďalekosiahle štrukturálne reformy a iniciatívy; domnieva sa, že 
vplyv menovej politiky na obnovu je obmedzený, a vyzýva k opatrnosti v súvislosti s 
ďalším rozširovaním menových opatrení pri rešpektovaní nezávislosti a mandátu ECB; 

9. berie na vedomie význam aktívnej menovej politiky pri zmierňovaní tlaku finančných 
obmedzení na malé a stredné podniky; uznáva, že percentuálny podiel MSP, ktoré čelia 
finančným obmedzeniam, klesol z 18 % v rokoch 2009 – 2012 na 8 % v rokoch 2016 – 
2019;

10. vyzýva ECB, aby monitorovala primeranosť kvantitatívneho uvoľňovania vzhľadom na 
riziká vo svojich súvahách, infláciu cien aktív a možné nesprávne rozdeľovanie zdrojov;

11. vyjadruje poľutovanie nad škodlivým účinkom dlhodobo nízkych úrokových sadzieb na 
poisťovateľov a dôchodkové fondy a vyjadruje znepokojenie v súvislosti s možnými 

2 Pozri „Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?“ 
(Pretrvávajúca nízka inflácia v eurozóne: nesprávne meranie alebo dôvod na obavy?) 
(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\1213830SK.docx 5/6 PE653.782v01-00

SK

vplyvmi na platobnú schopnosť; zdôrazňuje finančnú záťaž, ktorú táto situácia 
predstavuje pre mnohých občanov v celej Únii;

12. berie na vedomie súvislosť medzi menovou politikou a zvyšujúcimi sa cenami bývania 
v eurozóne; zdôrazňuje, že v roku 2018 sa v dôsledku pandémie očakáva zvýšenie 
pretrvávajúcej vysokej záťažovej hranice nákladov na bývanie vo výške 9,6 %, a žiada 
ECB, aby zhodnotila regionálny a odvetvový vplyv svojho programu kvantitatívneho 
uvoľňovania na životné náklady v celej Únii;

13. chápe, že závažnosť krízy prinútila ECB presunúť pozornosť od preskúmania jej 
rámcovej stratégie menovej politiky, ktoré bolo odložené na polovicu roka 2021; 
vyzýva ECB, aby do tohto procesu preskúmania zapojila Parlament;

Opatrenia zamerané na boj proti zmene klímy

14. berie na vedomie vplyv zmeny klímy na dynamiku inflácie a transmisné riziká v 
menovej politike; pripomína vplyv ECB na udržiavanie cenovej stability; zdôrazňuje, že 
tento mandát sa nesmie zamieňať s politikou v oblasti klímy; 

15. berie na vedomie, že nákupy zelených dlhopisov a ich podiel na portfóliu ECB sa 
naďalej zvyšujú;

16. podporuje úsilie o zvýšenie výskumných kapacít, pokiaľ ide o vplyv zmeny klímy na 
finančnú stabilitu a eurozónu; 

Ostatné aspekty

17. vyzýva ECB, aby pokračovala v úsilí o zabezpečenie stability finančných trhov v 
prípade akýchkoľvek možných nepredvídaných udalostí súvisiacich s brexitom; 

18. vyjadruje znepokojenie nad neustále rastúcimi rozdielmi v zostatkoch systému 
TARGET2 v rámci ESCB; konštatuje, že interpretácia týchto rozdielov je predmetom 
diskusie;

19. vyzýva ECB, aby vo väčšej miere monitorovala vývoj kryptomien a zvýšenie rizík v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a aby posúdila prípadnú potrebu digitálnych mien 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby zabezpečila dostatočnú rovnováhu medzi 
umožňovaním regulačnej finančnej inovácie v oblasti finančných technológií a 
zabezpečovaním finančnej stability;

20. stotožňuje sa s obavami ECB týkajúcimi sa rýchleho rastu nebankového finančného 
sektora; zdôrazňuje potrebu primeranej regulácie v tejto oblasti;

21. uznáva úspech ECB v boji proti falšovaniu, o čom svedčí pretrvávajúci nízky podiel 
falšovaných bankoviek v celkovom obehu; víta zavedenie modernizovaných bankoviek 
v hodnote 100 EUR a 200 EUR so zdokonalenými bezpečnostnými prvkami v roku 
2019;

22. žiada, aby ECB preskúmala spôsoby posilnenia medzinárodnej úlohy eura, keďže by to 
zvýšilo schopnosť EÚ nezávisle určovať svoj politický postoj voči iným globálnym 
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veľmociam a predstavuje to kľúčový prvok ochrany európskej hospodárskej suverenity; 

23. víta vstup Bulharska a Chorvátska do ERM II v júli 2020; podporuje rýchle stanovenie 
cieľového dátumu prijatia eura v oboch krajinách; víta komplexné preverenie 
chorvátskych a bulharských bánk, ktoré ECB uskutočnila v júli a auguste 2019;

Zodpovednosť

24. oceňuje otvorenosť prezidentky Lagardovej k intenzívnejšiemu dialógu a zdôrazňuje 
potrebu ďalšieho posilnenia opatrení ECB v oblasti zodpovednosti a transparentnosti; 
zdôrazňuje, že sa treba zamyslieť nad spôsobmi posilnenia kontroly menovej politiky 
ECB na úrovni EÚ;

25. zdôrazňuje, že nominácie členov výkonnej rady by sa mali pripraviť spoločne 
s Európskym parlamentom dôkladne, plne transparentne a v súlade so zmluvami; 
vyzýva Radu, aby vypracovala užší zoznam všetkých budúcich voľných pracovných 
miest a informovala o ňom Európsky parlament, a tým mu umožnila plniť 
zmysluplnejšiu poradnú úlohu v procese menovania; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
doteraz nebol dosiahnutý uspokojivý pokrok; pripomína, že rovnaké zaobchádzanie s 
mužmi a ženami je ústavnou zásadou, ktorá sa musí dôsledne dodržiavať;

26. víta podrobnú, na jednotlivé časti rozdelenú a vecnú reakciu ECB na uznesenie 
Európskeho parlamentu k výročnej správe ECB za rok 2018; vyzýva ECB, aby 
pokračovala v prisľúbenej zodpovednosti a každoročne naďalej zverejňovala písomnú 
reakciu na uznesenia Európskeho parlamentu k výročnej správe ECB;

27. pripomína rozhodnutie nemeckého spolkového ústavného súdu z 5. mája 2020 o ECB, 
ako aj vyhlásenie Rady guvernérov ECB z toho istého dňa; berie na vedomie priebežné 
posudzovanie proporcionality všetkých programov; víta následné rozhodnutie ECB 
sprístupniť Bundesbank neverejné dokumenty týkajúce sa programu nákupu aktív 
verejného sektora (PSPP);

28. oceňuje, že pokračuje úsilie o zlepšenie transparentnosti a komunikácie s Európskym 
parlamentom, a ECB a prezidentke Lagardovej k nemu blahoželá;

29. zdôrazňuje svoju výzvu na prijatie posilnenej politiky oznamovania protispoločenskej 
činnosti a na revíziu služobných pravidiel ECB;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej 
centrálnej banke.


