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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2020
(2020/2123(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnega poročila Evropske centralne banke (ECB) za leto 2019,

– ob upoštevanju povratnih informacij ECB o prispevku Evropskega parlamenta v okviru 
svoje resolucije o letnem poročilu ECB za leto 2018,

– ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in Evropske 
centralne banke, zlasti člena 15,

– ob upoštevanju členov 127(1) in (2), 130 ter 284(3) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU),

– ob upoštevanju makroekonomskih napovedi strokovnjakov Eurosistema za 
euroobmočje in ukrepov, ki jih je Svet ECB sprejel 4. junija 2020,

– ob upoštevanju monetarnih dialogov s predsednico Evropske centralne banke Christine 
Lagarde 6. februarja in 8. junija 2020,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 28. marca 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih 
naložb1,

– ob upoštevanju člena 142(1) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker poletna gospodarska napoved Komisije za leto 2020 ob upoštevanju gospodarskih 
pretresov, ki jih je povzročila pandemija covida-19, predvideva, da se bo gospodarstvo 
euroobmočja v letu 2020 skrčilo za 8,7 %, v letu 2021 pa zraslo za 6,1 %, gospodarstvo 
EU-27 pa se bo leta 2020 skrčilo za 8,3 %, leta 2021 pa bo zraslo za 5,8 %;

B. ker naj bi po makroekonomskih napovedih strokovnjakov Eurosistema iz junija 2020 
letna inflacija v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin v euroobmočju leta 
2020 znašala 0,3 %, leta 2021 0,8 % in leta 2022 1,3 %;

Splošni pregled

1. pozdravlja vlogo ECB pri varovanju stabilnosti eura; poudarja, da je neodvisnost ECB, 
ki je predpisana v Pogodbah, osnovni pogoj, da lahko opravlja svoj mandat ohranjanja 
stabilnosti cen;

1 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0325.
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2. je zaskrbljen zaradi zdravstvene in gospodarske krize brez primere, ki jo je povzročila 
pandemija covida-19, saj se je gospodarstvo euroobmočja močno skrčilo, razmere na 
trgu dela pa so se hitro poslabšale; ugotavlja, da se pričakuje, da se bo gospodarska 
aktivnost euroobmočja spet opomogla, čeprav sta hitrost in obseg okrevanja še vedno 
zelo negotova;

3. je poleg tega zaskrbljen, da v razmerah izjemne negotovosti prevladujejo negativna 
tveganja pri obetih za rast, saj je obseg krčenja in okrevanje odvisen od trajanja in 
učinkovitosti ukrepov za zajezitev, uspešnosti politik za ublažitev negativnih učinkov na 
dohodke in zaposlovanje ter obsega, v katerem sta zmogljivost ponudbe in domače 
povpraševanje trajno prizadeta;

4. poziva, da se po pandemiji nujno ponovno oceni sistemsko tveganje v finančnem 
sektorju; v zvezi s tem pozdravlja ustanovitev delovnega odbora za pandemijo pri 
Evropskem odboru za sistemska tveganja; svetuje, da se v prihodnje stresne teste vključi 
kvalitativna ocena idiosinkratičnega tveganja; 

5. ugotavlja, da je inflacija v euroobmočju podcenjena zaradi neustreznega deleža 
stanovanjskih stroškov v košarici HICP2; poziva k prilagoditvi košarice, ki bo odražala 
dejstvo, da evropska gospodinjstva porabijo 24 % dohodkov za stanovanjske stroške; 

6. priznava odločen poziv predsednice Lagarde k „popolni uskladitvi fiskalnih in 
monetarnih politik“;

Monetarna politika

7. je seznanjen s hitrim in obsežnim odzivom monetarne politike ECB na krizo zaradi 
covida-19 v izrednih razmerah; 

8. meni, da trajnostne oživitve gospodarstva ne bo mogoče doseči le z monetarno politiko; 
poudarja, da so za ponovno vzpostavitev in krepitev konkurenčnosti po vsej Uniji 
potrebne daljnosežne strukturne reforme in pobude; meni, da je vpliv monetarne 
politike na okrevanje omejen in sicer spoštuje neodvisnost in mandat ECB, vendar 
opozarja, da je v zvezi z nadaljnjo širitvijo monetarnih ukrepov potrebna previdnost; 

9. opozarja na pomen aktivne monetarne politike pri lajšanju pritiska zaradi finančnih 
omejitev na mala in srednja podjetja; priznava, da se je delež malih in srednjih podjetij, 
ki se srečujejo s finančnimi omejitvami, zmanjšal z 18 % v obdobju 2009–2012 na 8 % 
v obdobju 2016–2019;

10. poziva ECB, naj spremlja sorazmernost kvantitativnega rahljanja s tveganji v svojih 
bilancah, inflacijo cen premoženja in morebitnim neustreznim razporejanjem virov;

11. opozarja na škodljiv vpliv dolgoročno nizkih obrestnih mer na zavarovalnice in 
pokojninske sklade ter izraža zaskrbljenost zaradi morebitnih učinkov na solventnost; 
poudarja, da to za številne državljane po vsej Uniji predstavlja finančno breme;

 2 Glej „Persistent low inflation in the euro area: Mismeasurement rather than a cause for concern?“ (Vztrajno 
nizka inflacija v euroobmočju: Napačno merjenje ali razlog za zaskrbljenost?) 
(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. opozarja na povezavo med monetarno politiko in naraščajočimi cenami stanovanjskih 
nepremičnin v euroobmočju; poudarja, da naj bi se vztrajno visoka stopnja 
preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški (leta 2018 je znašala 9,6 %) še povečala, in 
poziva ECB, naj oceni regionalni in sektorski učinek svojega programa kvantitativnega 
rahljanja na življenjske stroške po vsej Uniji;

13. se zaveda, da je morala ECB zaradi resnosti krize pozornost preusmeriti od svojega 
pregleda okvirne strategije denarne politike, ki je bil preložen na sredino leta 2021; 
poziva ECB, naj v ta postopek pregleda vključi Parlament;

Boj proti podnebnim spremembam

14. je seznanjen s vplivom podnebnih sprememb na dinamiko inflacije in tveganja prenosa 
v monetarni politiki; opozarja na vlogo ECB pri ohranjanju stabilnosti cen; poudarja, da 
na ta mandat ne sme vplivati podnebna politika; 

15. ugotavlja, da se še naprej povečujejo nakupi zelenih obveznic in njihov delež v portfelju 
ECB;

16. spodbuja prizadevanja, da bi se povečale raziskovalne zmogljivosti v zvezi z vplivom 
podnebnih sprememb na finančno stabilnost in euroobmočje; 

Drugi vidiki

17. poziva ECB, naj nadaljuje prizadevanja za stabilnost finančnih trgov ob vseh možnih 
nepredvidenih dogodkih, povezanih z izstopom Združenega kraljestva iz EU; 

18. izraža zaskrbljenost zaradi stalnega naraščanja stanj v sistemu TARGET2 v ESCB; 
ugotavlja, da glede razlage teh stanj ni enotnega mnenja;

19. poziva ECB, naj okrepi spremljanje razvoja kriptovalut in povečanih tveganj za 
kibernetsko varnost ter oceni morebitno potrebo po digitalnih valutah centralne banke; 
ECB tudi poziva, naj zagotovi ustrezno ravnovesje med omogočanjem regulativnih 
finančnih inovacij na področju finančne tehnologije in zagotavljanjem finančne 
stabilnosti;

20. je prav tako kot ECB zaskrbljen zaradi hitre rasti nebančnega finančnega sektorja; 
poudarja, da je treba to področje ustrezno urediti;

21. priznava uspeh ECB na področju boja proti ponarejanju, kar dokazuje stalno nizek delež 
ponarejenih bankovcev v celotnem obtoku; pozdravlja, da sta bila v letu 2019 uvedena 
posodobljena bankovca za 100 EUR in 200 EUR z izboljšanimi varnostnimi elementi;

22. poziva ECB, naj preuči načine za okrepitev mednarodne vloge eura, ker bi se s tem 
povečala zmožnost EU, da svojo politiko oblikuje neodvisno od drugih svetovnih 
akterjev, in ker je močnejša vloga eura pomemben element ohranjanja evropske 
gospodarske suverenosti; 

23. pozdravlja, da sta Bolgarije in Hrvaške julija 2020 vstopili v mehanizem ERM II; 
podpira hitro določitev ciljnega datuma za uvedbo eura v obeh državah; pozdravlja 



PE653.782v01-00 6/6 PR\1213830SL.docx

SL

celovit pregled hrvaških in bolgarskih bank, ki ga je ECB izvedla julija in avgusta 2019;

Odgovornost

24. se strinja s pripravljenostjo predsednice Lagarde za okrepljen dialog in poudarja, da je 
treba dodatno izboljšati ureditev ECB glede odgovornosti in preglednosti; poudarja, da 
je treba razmisliti o tem, kako bi lahko okrepili nadzor nad monetarno politiko ECB na 
ravni EU;

25. poudarja, da bi moralo imenovanje članov izvršilnega odbora v skladu s Pogodbama 
potekati skrbno in popolnoma pregledno ter v sodelovanju s Parlamentom; poziva Svet, 
naj za vse prihodnje razpise za delovna mesta pripravi ožji seznam kandidatov in ga 
predloži Parlamentu, da bi ta lahko imel pomembnejšo svetovalno vlogo pri postopku 
imenovanja; obžaluje, da doslej v zvezi s tem ni bilo zadovoljivega napredka; opozarja, 
da je enako obravnavanje moških in žensk ustavno načelo, ki ga je treba strogo 
spoštovati;

26. pozdravlja podrobne in bistvene povratne informacije, razdeljene po oddelkih, ki jih je 
ECB predložila v zvezi z resolucijo Parlamenta glede letnega poročila ECB za leto 
2018; poziva ECB, naj ostane zavezana odgovornosti in še naprej vsako leto objavlja 
svoje pisne povratne informacije v zvezi z resolucijami Parlamenta o letnem poročilu 
ECB;

27. opozarja na sodbo nemškega zveznega ustavnega sodišča z dne 5. maja 2020 o ECB in 
izjavo Sveta ECB z istega dne; je seznanjen, da se stalno ocenjuje sorazmernost vseh 
programov; pozdravlja pozneje sprejeto odločitev ECB, da nemški centralni banki 
Bundesbank razkrije nejavne dokumente, povezane s programom nakupa vrednostnih 
papirjev javnega sektorja;

28. izreka priznanje in čestita ECB in predsednici Lagarde za prizadevanja za izboljšanje 
komunikacije in preglednosti z Evropskim parlamentom;

29. ponovno poziva k sprejetju okrepljene politike razkrivanja nepravilnosti in pregleda 
kadrovskih predpisov ECB;

30. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter ECB.


