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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Központi Bank 2021. évi éves jelentéséről
(2021/2063(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Központi Bank (EKB) 2020. évi éves jelentésére,

– tekintettel az EKB visszajelzésére az Európai Parlament által az EKB 2019. évi éves 
jelentéséről szóló állásfoglalásában megfogalmazott észrevételekre,

– tekintettel az EKB 2020. január 23-án elindított és 2021. július 8-án lezárult stratégiai 
felülvizsgálatára,

– tekintettel az EKB 2021. július 8-án közzétett új monetáris politikai stratégiájára,

– tekintettel az EKB 2021. július 8-án közzétett cselekvési tervére és az éghajlatváltozás 
kapcsán felmerülő szempontok szakpolitikai keretbe való mélyebb beépítésére 
vonatkozó ütemtervére,

– tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az EKB alapokmányára, 
és különösen annak 2. és 15. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 127. cikkének (1) és 
(2) bekezdésére, 130. cikkére, valamint 284. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. és 13. cikkére,

– tekintettel az eurórendszer munkatársainak az euróövezetre vonatkozó, 2021. június10-
én közzétett makrogazdasági előrejelzéseire,

– tekintettel az EKB digitális euróról szóló, 2020 októberében közzétett jelentésére, a 
digitális euróról szóló nyilvános konzultációról szóló, 2021 áprilisában közzétett EKB-
jelentésre, valamint az EKB digitális euróra vonatkozó, 2021. július 14-én elindított 
projektjére, 

– tekintettel a Bizottság 2021. július 7-én közzétett, 2021. évi nyári gazdasági 
előrejelzésére,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési célokra, 

– tekintettel az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében elfogadott Párizsi 
Megállapodásra, 

– tekintettel eljárási szabályzata 142. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),
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A. mivel a Bizottság 2021. évi nyári gazdasági előrejelzése szerint a GDP 2020-ban 6%-
kal csökkent az EU-ban és 6,5%-kal az euróövezetben; mivel az előrejelzések szerint a 
GDP 2021-ben 4,8%-kal, 2022-ben pedig 4,5%-kal fog nőni mind az EU-ban, mind az 
euróövezetben, de továbbra is jelentős növekedési egyenlőtlenségek várhatók a 
tagállamok között és azokon belül; 

B. mivel az Eurostat szerint 2021 júliusában a munkanélküliségi ráta 6,9% volt az EU-ban 
és 7,6% az euróövezetben, annak megoszlása az EU-n belül egyenlőtlen volt, és a 
munkanélküliség továbbra is kiugróan magas a fiatalok és a nők körében; 

C. mivel az eurórendszer munkatársainak 2021. júniusi makrogazdasági előrejelzése 
szerint az euróövezetben a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) szerinti éves átlagos 
infláció 2021-ben 1,9%, 2022-ben 1,5%, 2023-ban pedig 1,4% lesz; mivel az inflációs 
előrejelzések jelentős eltéréseket mutatnak az euróövezeten belül; 

D. mivel 2020 végén az eurórendszer mérlegének mérete elérte a csúcsösszeget jelentő 
6 979 324 millió eurót, ami 2019 végéhez képest majdnem 50%-os (2 306 233 millió 
eurós) növekedést jelent, főként az eurórendszer refinanszírozási műveleteinek 
növekedése miatt; 

E. mivel az EKB-nak az árstabilitási cél veszélyeztetése nélkül támogatnia kell az Unión 
belüli általános gazdaságpolitikát azzal a céllal, hogy hozzájáruljon az EUSZ 3. 
cikkében megállapított uniós célkitűzések megvalósításához; mivel e célkitűzések közé 
tartozik az emberek jólétének előmozdítása, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, a magas versenyképességű, teljes 
foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális piacgazdaság, valamint 
a környezet minőségének magas szintű védelme és javítása;

Általános áttekintés

1. kiemeli, hogy az EKB jogszabályban előírt függetlensége előfeltétele annak, hogy 
teljesítse megbízatását;

2. üdvözli az EKB monetáris politikai stratégiájának 2021. július 8-án egyhangúlag 
elfogadott és bejelentett felülvizsgálatát, amely meghatározza, hogy miként lehet elérni 
az árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges célkitűzést és hozzájárulni az uniós 
célkitűzések eléréséhez az árstabilitás veszélyeztetése nélkül; 

3. mély aggodalmát fejezi ki a Covid19-világjárvány által okozott példátlan egészségügyi, 
társadalmi és gazdasági válság miatt, amely az euróövezet gazdaságának hirtelen 
zsugorodását, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek ugrásszerű növekedését és a 
munkaerőpiaci feltételek gyors romlását eredményezte; megjegyzi, hogy az euróövezet 
gazdasági tevékenységében fellendülés várható, bár annak üteme, nagyságrendje és 
egyenletessége tekintetében továbbra is sok a bizonytalanság; 

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható növekedést, a rezilienciát és az árstabilitást nem lehet 
kizárólag monetáris politikával elérni, és hogy támogató és diszkrecionális költségvetési 
politikára, valamint társadalmilag kiegyensúlyozott és termelékenységnövelő 
reformokra és beruházásokra is szükség van; tudomásul veszi Lagarde elnök arra 
irányuló felhívását, hogy a Covid19-válság kezelése érdekében teljes mértékben 
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hangolják össze a költségvetési és monetáris politikákat; 

5. egyetért az EKB elnökének 2021. június 10-i nyilatkozatával, amely szerint „az 
ambiciózus és összehangolt költségvetési irányvonal továbbra is alapvető fontosságú, 
mivel a költségvetési támogatás idő előtti visszavonása gyengítheti a fellendülést és 
felerősítheti a hosszabb távú káros hatásokat”;

6. hangsúlyozza egy olyan központi költségvetési kapacitás fontosságát, amely képes 
anticiklikus stabilizációs funkciót ellátni, valamint kellő időben, megfelelő támogatást 
nyújtani gazdasági sokkok esetén; 

7. megismétli Lagarde elnök azon felhívását, hogy az általános mentesítési rendelkezés 
deaktiválása előtt végezzék el a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatát és 
egyszerűsítését; 

Monetáris politika

8. üdvözli, hogy az EKB a Covid19-válságra reagálva jelentősen lazított monetáris 
politikai irányvonalán, ami magában foglalta a pandémiás vészhelyzeti vásárlási 
program (PEPP) bevezetését, az elfogadhatósági és biztosítéki kritériumok lazítását, 
valamint új, hosszabb távú refinanszírozási műveletek felajánlását; üdvözli továbbá az 
EKB azon döntését, hogy eszköztárának szerves részeként fenntart olyan eszközöket, 
mint például a határidős iránymutatás, az eszközvásárlások és a hosszabb távú 
refinanszírozási műveletek;

9. üdvözli az EKB azon döntését, hogy legalább 2022. március végéig továbbra is 
lényegesen gyorsabb ütemben bonyolítja le a nettó eszközvásárlásokat a PEPP 
keretében; 

10. üdvözli az EKB azon előrejelzését, hogy az eszközvásárlási program (APP) keretében 
történő havi nettó eszközvásárlás mindaddig folytatódik, amíg az a kamatpolitikája 
alkalmazkodó hatásának megerősítéséhez szükséges;

11. megjegyzi, hogy az eurórendszer refinanszírozási műveleteinek összege 2020 végére 
1 850 milliárd euróra nőtt, elsősorban a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási 
műveletek harmadik sorozata (TLTRO III) miatt; 

12. tudomásul veszi az EKB azon döntését, hogy középtávon 2%-os új szimmetrikus 
inflációs célt tűz ki, és elkötelezett az iránt, hogy inflációs céljának elérése érdekében 
fenntartja a tartósan laza monetáris politikai irányvonalat; aggodalommal jegyzi meg, 
hogy az infláció 2021 augusztusában elérte a 3%-os évtizedes csúcsot; kéri az EKB-t, 
hogy figyelmesen értékelje és kezelje ezt az emelkedő tendenciát és annak 
következményeit;

13. tudomásul veszi az EKB azon döntését, hogy a háztartások számára releváns inflációs 
ráta jobb megjelenítése érdekében belefoglalja a HICP-be a saját tulajdonú lakásokhoz 
kapcsolódó költségeket;

Az éghajlatváltozással szembeni intézkedések
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14. emlékeztet arra, hogy az EKB-t mint uniós intézményt köti a Párizsi Megállapodás, és 
ennek politikáiban is tükröződnie kell;

15. egyetért az EKB-val abban, hogy az éghajlati vészhelyzet kezelése nemcsak a 
másodlagos, hanem az elsődleges megbízatását is érinti, tekintettel arra, hogy az 
éghajlatváltozás és annak következményei veszélyeztetik az árstabilitást;

16. üdvözli az EKB új cselekvési tervét és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedésekre vonatkozó részletes ütemtervét, amely az éghajlatváltozással kapcsolatos 
szempontok szakpolitikai keretbe való mélyebb beépítését célozza;

17. úgy véli, hogy a piacsemlegesség elvének fenntartásával nem teljesíthetők a Párizsi 
Megállapodás szerinti kötelezettségvállalások és nem elérhető az EU azon célkitűzése, 
hogy legkésőbb 2050-ig megvalósuljon a klímasemlegesség; megjegyzi, hogy az EKB 
már több alkalommal eltért a piacsemlegességtől;

18. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a zöldkötvény-kibocsátás az EU teljes 
kötvénykibocsátásának mindössze 2,6%-át teszi ki; 

19. üdvözli, hogy az EKB lépéseket tesz annak érdekében, hogy az éghajlattal kapcsolatos 
kockázatokat beépítse a fedezeti keretbe, de figyelmeztet, hogy ez nem vezethet 
késedelmekhez annak végrehajtása terén; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EKB 
továbbra is kizárólag magán külső hitelminősítő intézetekre támaszkodik a 
kockázatértékelés terén;

Egyéb szempontok

20. hangsúlyozza a kis- és középvállalkozások (kkv-k) kulcsfontosságú szerepét az EU 
gazdaságában, a gazdasági és társadalmi konvergenciában és a foglalkoztatásban; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-kat súlyosan érintette a Covid19-világjárvány okozta 
gazdasági válság, mivel gazdasági forgalmuk jelentősen visszaesett, és lényegesen 
nehezebbé vált a finanszírozáshoz jutás is; felhívja az EKB-t, hogy fokozott 
erőfeszítésekkel segítse a kkv-k finanszírozását és hitelhez jutását;

21. aggasztónak tartja azokat a kockázatokat, melyeket a bankunió harmadik pillére 
megvalósításának komoly késedelme idéz elő; üdvözli, hogy az EKB régóta támogatja 
egy teljes körű európai betétbiztosítási rendszer (EDIS) létrehozását; 

22. üdvözli az EKB azon döntését, hogy elindítja a digitális euróra vonatkozó projekt 24 
hónapos vizsgálati szakaszát; felhívja az EKB-t, hogy behatóan foglalkozzon a digitális 
euróról szóló nyilvános konzultáció során felvetett várakozásokkal és aggályokkal;

23. üdvözli az EKB arra irányuló folyamatos erőfeszítéseit, hogy megerősítse 
kibertámadások esetén alkalmazandó reagálási és helyreállítási képességeit; 

24. felhívja az EKB-t, hogy fokozza a kriptovaluták fejlődésének és a kapcsolódó 
kiberbiztonsági és pénzmosási kockázatoknak a nyomon követését; 

Átláthatóság, elszámoltathatóság és nemek közötti egyenlőség
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25. üdvözli, hogy az EKB érdemi és részletes visszajelzést adott a 2019. évi éves EKB-
jelentésről szóló parlamenti állásfoglalásra; 

26. hangsúlyozza, hogy tovább kell erősíteni az EKB elszámoltathatósági és átláthatósági 
intézkedéseit; elismeri az EKB által tett lépéseket; megismétli a hivatalos 
intézményközi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésére irányuló felhívását;

27. ismételten felhívja az EKB-t, hogy biztosítsa ellenőrzési bizottsága és etikai bizottsága 
tagjainak függetlenségét; 

28. üdvözli az EKB visszaélések bejelentésére vonatkozó új belső keretét; felhívja az EKB-
t, hogy biztosítsa annak integritását és hatékonyságát; 

29. megismétli, hogy az igazgatótanács tagjainak jelölését gondosan kell előkészíteni, és a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmazni, teljes 
átláthatóság mellett és a Parlamenttel együtt, a Szerződésekkel összhangban;

30. üdvözli az EKB új stratégiáját, amelynek célja, hogy minden szinten tovább javítsa a 
nemek közötti egyensúlyt; megjegyzi, hogy a vezetői pozíciót betöltő nők aránya 
növekszik, de általában továbbra is alacsony;

°

° °

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


