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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska centralbankens årsrapport för 2020
(2020/2123(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska centralbankens årsrapport för 2019,

– med beaktande av ECB:s återkoppling till de synpunkter som lämnats av 
Europaparlamentet inom ramen för dess resolution om ECB:s årsrapport för 2018,

– med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB, 
särskilt artikel 15,

– med beaktande av artiklarna 127.1, 127.2, 130 och 284.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

– med beaktande av Eurosystemets interna makroekonomiska prognos för euroområdet 
och de åtgärder som ECB-rådet antog den 4 juni 2020,

– med beaktande av de monetära dialogerna den 6 februari och den 8 juni 2020 med 
Europeiska centralbankens ordförande, Christine Lagarde,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 28 mars 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar1,

– med beaktande av artikel 142.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Enligt kommissionens ekonomiska sommarprognos 2020, som tar hänsyn till 
ekonomiska chocker till följd av covid-19-pandemin, förväntas euroområdets ekonomi 
att krympa med 8,7 % 2020 och växa med 6,1 % 2021, och ekonomin i EU-27 kommer 
att krympa med 8,3 % 2020 och växa med 5,8 % 2021.

B. Enligt Eurosystemets interna makroekonomiska prognos från juni 2020 förväntas den 
årliga inflationen i euroområdet, enligt det harmoniserade konsumentprisindexet 
(HIKP), ligga på 0,3 % för 2020, 0,8 % för 2021 och 1,3 % för 2022.

1 Antagna texter, P8_TA(2019)0325.
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Översikt

1. Europaparlamentet välkomnar ECB:s roll när det gäller att trygga eurons stabilitet. 
Parlamentet framhäver att ECB:s lagstadgade oberoende, som fastslås i fördragen, är 
en förutsättning för fullgörandet av dess mandat att upprätthålla prisstabilitet.

2. Europaparlamentet är bekymrat över den aldrig tidigare skådade sjuk- och 
hälsovårdskris och ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin, med en kraftig 
nedgång i euroområdets ekonomi och snabbt försämrade arbetsmarknadsförhållanden. 
Parlamentet noterar att aktiviteten i euroområdet förväntas återhämta sig, men att det 
fortfarande är mycket osäkert hur snabbt och i vilken omfattning återhämtningen 
kommer att ske.

3. Europaparlamentet är dessutom bekymrat över att riskerna för tillväxtutsikterna 
fortfarande är nedåtrisker i en situation med exceptionell osäkerhet, där omfattningen av 
nedgången och återhämtningen kommer att bero på begränsningsåtgärdernas 
varaktighet och effektivitet, på hur framgångsrik politiken för att mildra de negativa 
effekterna på inkomster och sysselsättning är och på den utsträckning i vilken 
försörjningskapaciteten och den inhemska efterfrågan permanent påverkas.

4. Europaparlamentet efterlyser en brådskande omvärdering av systemrisken 
i finanssektorn efter pandemin. Parlamentet välkomnar i detta avseende inrättandet av 
en arbetsgrupp för pandemin vid Europeiska systemrisknämnden. Parlamentet 
rekommenderar att en kvalitativ bedömning av de idiosynkratiska riskerna inkluderas 
i framtida stresstester. 

5. Europaparlamentet noterar att inflationen underskattas i euroområdet på grund av 
en otillräcklig andel boendekostnader i HIKP-korgen2. Parlamentet efterlyser 
en justering av korgen så att den återspeglar det faktum att de europeiska hushållen 
spenderar 24 % av sin inkomst på boenderelaterade utgifter. 

6. Europaparlamentet noterar ordförande Lagardes kraftfulla uppmaning om en fullständig 
anpassning av finans- och penningpolitiken.

Penningpolitiken

7. Europaparlamentet noterar ECB:s snabba och omfattande penningpolitiska svar på 
covid-19-krisen i en krissituation. 

8. Europaparlamentet betonar att penningpolitiken i sig inte kommer att räcka för att 
uppnå en hållbar ekonomisk återhämtning. Parlamentet betonar att det behövs 
långtgående strukturreformer och initiativ för att återställa och stärka konkurrenskraften 
i hela unionen. Parlamentet anser att penningpolitikens inverkan på återhämtningen är 
begränsad och varnar, samtidigt som ECB:s oberoende och mandat respekteras, för att 
ytterligare utöka de penningpolitiska åtgärderna. 

2 Se 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/BRIE/2018/614219/IPOL_BRI(2018)614214_EN.pdf
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9. Europaparlamentet noterar vikten av en aktiv penningpolitik för att minska pressen 
i form av ekonomiska begränsningar på små och medelstora företag. Parlamentet 
konstaterar att andelen små och medelstora företag som drabbades av ekonomiska 
begränsningar minskade från 18 % 2009–2012 till 8 % 2016–2019.

10. Europaparlamentet uppmanar ECB att övervaka proportionaliteten i kvantitativa 
lättnader i förhållande till riskerna i dess balansräkning, tillgångsprisinflation och 
en potentiell felaktig resursfördelning.

11. Europaparlamentet beklagar de negativa effekterna av de låga räntorna på lång sikt på 
försäkringsgivare och pensionsfonder och uttrycker oro över de potentiella 
konsekvenserna för solvensen. Parlamentet betonar den ekonomiska börda som detta 
innebär för många medborgare i hela unionen.

12. Europaparlamentet noterar kopplingen mellan penningpolitiken och stigande 
boendekostnader i euroområdet. Parlamentet betonar att den fortsatt höga andelen 
hushåll med alltför höga boendekostnader uppgick till 9,6 % för 2018 och förväntas öka 
på grund av pandemin, och uppmanar ECB att utvärdera de regionala och 
sektorsspecifika effekterna av dess program för kvantitativa lättnader på 
levnadskostnaderna i hela unionen.

13. Europaparlamentet konstaterar att krisens allvar har tvingat ECB att flytta 
uppmärksamheten från översynen av den penningpolitiska strategin, som har skjutits 
upp till mitten av 2021. ECB uppmanas att involvera Europaparlamentet i denna 
översynsprocess.

Åtgärder mot klimatförändringarna

14. Europaparlamentet noterar klimatförändringarnas inverkan på inflationsdynamiken och 
överföringsriskerna i penningpolitiken. Parlamentet påminner om ECB:s inverkan för 
att upprätthålla prisstabiliteten. Parlamentet betonar att detta mandat inte får förväxlas 
med klimatpolitiken. 

15. Europaparlamentet noterar att förvärven av gröna obligationer och deras andel av 
ECB:s portfölj fortsätter att öka.

16. Europaparlamentet uppmuntrar insatserna för att öka forskningskapaciteten när det 
gäller klimatförändringarnas inverkan på den finansiella stabiliteten och euroområdet. 

Andra aspekter

17. Europaparlamentet uppmanar ECB att fortsätta sina insatser för att säkra 
finansmarknadernas stabilitet för alla tänkbara händelser i samband med brexit. 

18. Europaparlamentet uttrycker oro över de stadigt ökande avvikelserna i Target2-saldona 
inom ECBS. Parlamentet konstaterar att tolkningen av dessa avvikelser ifrågasätts.

19. Europaparlamentet uppmanar ECB att i högre grad övervaka utvecklingen av 
kryptovalutor och de ökade it-säkerhetsriskerna och att bedöma det eventuella behovet 
av en digital centralbanksvaluta. Parlamentet uppmanar ECB att säkerställa en lämplig 



PE653.782v01-00 6/7 PR\1213830SV.docx

SV

balans mellan att tillåta finansiell innovation inom det finanstekniska området och 
säkerställa finansiell stabilitet.

20. Europaparlamentet delar ECB:s oro över den snabba tillväxten av den finanssektor som 
inte utgörs av banker. Parlamentet betonar behovet av en adekvat reglering på detta 
område.

21. Europaparlamentet erkänner ECB:s framgångar när det gäller att bekämpa förfalskning, 
vilket framgår av den fortsatt låga andelen förfalskade sedlar i förhållande till det totala 
antalet sedlar i omlopp. Parlamentet välkomnar införandet 2019 av moderniserade 
100- och 200-eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer.

22. Europaparlamentet uppmanar ECB att utforska sätt att stärka eurons internationella roll, 
eftersom detta skulle öka EU:s förmåga att utforma en oberoende inriktning gentemot 
andra globala stormakter och är en avgörande faktor för att säkra Europas ekonomiska 
suveränitet. 

23. Europaparlamentet välkomnar Bulgariens och Kroatiens anslutning till ERM II 
i juli 2020. Parlamentet stöder ett snabbt måldatum för införandet av euron i båda 
länderna. Parlamentet välkomnar ECB:s omfattande granskning i juli och augusti 2019 
av de kroatiska och bulgariska bankerna.

Ansvarsskyldighet

24. Europaparlamentet påminner om att ordförande Lagarde är öppen för en mer 
omfattande dialog och betonar behovet av att ytterligare stärka ECB:s arrangemang för 
ansvarsskyldighet och transparens. Parlamentet betonar behovet av att fundera över hur 
granskningen av ECB:s penningpolitik kan förbättras på EU-nivå.

25. Europaparlamentet påminner om att utnämningarna av direktionsledamöter bör 
förberedas noggrant, med full transparens och tillsammans med parlamentet i enlighet 
med fördragen. Parlamentet uppmanar rådet att upprätta en slutlista för alla kommande 
lediga funktioner och att låta parlamentet ta del av den, vilket därmed skulle göra det 
möjligt för parlamentet att spela en mer meningsfull rådgivande roll 
i utnämningsförfarandet. Parlamentet beklagar att inga tillfredsställande framsteg har 
gjorts hittills. Parlamentet påminner om att likabehandlingen av kvinnor och män är 
en konstitutionell princip som måste följas strikt.

26. Europaparlamentet välkomnar den detaljerade, sektionsuppdelade och innehållsrika 
återkoppling som ECB givit avseende parlamentets resolution om ECB:s årsrapport för 
2018. ECB uppmanas att hålla fast vid sitt åtagande om ansvarsskyldighet och fortsätta 
att offentliggöra sin skriftliga återkoppling till parlamentets resolutioner om 
ECB:s årsrapport varje år.

27. Europaparlamentet påminner om den tyska federala författningsdomstolens beslut av 
den 5 maj 2020 om ECB samt ECB-rådets uttalande samma dag. Parlamentet noterar 
den kontinuerliga proportionalitetsbedömningen av alla program. Parlamentet 
välkomnar ECB:s efterföljande beslut att till Bundesbank lämna ut icke-offentliga 
handlingar som rör programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar.
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28. Europaparlamentet noterar, och gratulerar ECB och ordförande Lagarde till, de 
pågående insatserna för att förbättra kommunikationen och transparensen med 
Europaparlamentet.

29. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om antagandet av en förstärkt policy om 
visselblåsning och en översyn av ECB:s personalregler.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska centralbanken.


