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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Európskej centrálnej banke – výročnej správe za rok 2021
(2021/2063(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na výročnú správu Európskej centrálnej banky (ECB) za rok 2020,

– so zreteľom na spätnú väzbu ECB v súvislosti s príspevkom, ktorý poskytol Európsky 
parlament ako súčasť svojho uznesenia o výročnej správe ECB za rok 2019,

– so zreteľom na preskúmanie stratégie ECB, ktoré sa začalo 23. januára 2020 a skončilo 
8. júla 2021,

– so zreteľom na novú stratégiu menovej politiky ECB uverejnenú 8. júla 2021,

– so zreteľom na akčný plán ECB a jej plán ďalšieho začleňovania otázok zmeny klímy 
do jej politického rámca, ktorý bol uverejnený 8. júla 2021,

– so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a ECB, najmä na 
jeho články 2 a 15,

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

– so zreteľom na články 3 a 13 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

– so zreteľom na makroekonomické prognózy odborníkov Eurosystému týkajúce sa 
eurozóny uverejnené 10. júna 2021,

– so zreteľom na správu ECB o digitálnom eure uverejnenú v októbri 2020, správu ECB o 
verejnej konzultácii o digitálnom eure uverejnenú v apríli 2021 a projekt digitálneho 
eura ECB, ktorý sa začal 14. júla 2021, 

– so zreteľom na letnú hospodársku prognózu Komisie na rok 2021 uverejnenú 7. júla 
2021,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného rozvoja 
OSN, 

– so zreteľom na Parížsku dohodu prijatú v rámci Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy, 

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

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2021),

A. keďže podľa hospodárskej prognózy Komisie z leta 2021 sa HDP v roku 2020 znížil o 
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6 % v EÚ a o 6,5 % v eurozóne; keďže sa predpokladá rast HDP o 4,8 % v roku 2021 a 
4,5 % v roku 2022 v EÚ aj eurozóne, pričom medzi členskými štátmi a v rámci nich 
pretrvávajú výrazné nerovnosti v oblasti rastu; 

B. keďže podľa Eurostatu bola miera nezamestnanosti v júli 2021 na úrovni 6,9 % v EÚ a 
7,6 % v eurozóne, rozložená nerovnomerne v celej EÚ, a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí a žien zostávala oveľa vyššia; 

C. keďže podľa makroekonomických prognóz odborníkov Eurosystému z júna 2021 bude 
ročná inflácia eurozóny meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien 
(HISC) na úrovni 1,9 % v roku 2021, 1,5 % v roku 2021 a 1,4 % v roku 2023; keďže 
výhľad inflácie vykazuje v rámci eurozóny významný rozptyl; 

D. keďže na konci roka 2020 dosiahla bilancia Eurosystému historicky najvyššiu hodnotu 
6 979 324 miliónov EUR, čo je nárast o takmer 50 % (2 306 233 miliónov EUR) v 
porovnaní s koncom roka 2019, najmä v dôsledku zvýšenia refinančných operácií 
Eurosystému; 

E. keďže bez toho, aby bola dotknutá cenová stabilita, ECB by mal podporovať všeobecné 
hospodárske politiky v Únii so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie, ako sú 
vymedzené v článku 3 ZEÚ; keďže medzi tieto ciele patrí podpora blaha ľudí, 
hospodárska, územná a sociálna súdržnosť, vyvážený hospodársky rast, sociálne trhové 
hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj vysoká úroveň ochrany životného prostredia 
a zlepšenie jeho kvality;

Všeobecný prehľad

1. zdôrazňuje, že zákonná nezávislosť ECB je predpokladom na to, aby ECB plnila svoj 
mandát;

2. víta preskúmanie stratégie menovej politiky ECB, ktoré bolo jednomyseľne prijaté a 
oznámené 8. júla 2021 a v ktorom sa stanovuje, ako dosiahnuť primárny cieľ udržania 
cenovej stability a príspevku k dosiahnutiu cieľov Únie bez toho, aby bol dotknutý cieľ 
cenovej stability; 

3. je hlboko znepokojený bezprecedentnou krízou v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
sociálnou a hospodárskou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, ktorá viedla k 
prudkému poklesu hospodárstva eurozóny, prudkému nárastu hospodárskych a 
sociálnych nerovností a rýchlo sa zhoršujúcim podmienkam na trhu práce; konštatuje, 
že sa očakáva oživenie hospodárskej činnosti eurozóny, hoci rýchlosť, rozsah a 
rovnomernosť oživenia sú naďalej veľmi neisté; 

4. zdôrazňuje, že udržateľný rast, odolnosť a cenovú stabilitu nemožno dosiahnuť len 
menovou politikou a že je potrebná aj podporná a diskrečná fiškálna politika a sociálne 
vyvážené reformy a investície zvyšujúce produktivitu; berie na vedomie výzvu 
prezidentky Lagardeovej na úplné zosúladenie fiškálnych a menových politík pri riešení 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 

5. súhlasí s vyhlásením prezidentky ECB z 10. júna 2021, že „ambiciózny a koordinovaný 
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postoj fiškálnej politiky je aj naďalej kľúčový, keďže predčasné zrušenie fiškálnej 
podpory by mohlo oslabiť oživenie a zosilniť dlhodobé negatívne účinky“;

6. zdôrazňuje význam centrálnej fiškálnej kapacity, ktorá dokáže poskytnúť proticyklickú 
stabilizačnú funkciu a včasnú a primeranú podporu v prípade hospodárskych otrasov; 

7. súhlasí s požiadavkou prezidentky Lagardeovej, aby sa pred deaktiváciou všeobecnej 
únikovej doložky uskutočnila revízia a zjednodušenie Paktu stability a rastu; 

Menová politika

8. víta výrazné uvoľnenie menovej politiky ECB v reakcii na krízu spôsobenú COVID-19, 
čo zahŕňa zavedenie núdzového pandemického programu nákupu aktív (PEPP), 
zmiernenie kritérií oprávnenosti a kolaterálu a ponuku nových dlhodobejších 
refinančných operácií; okrem toho víta rozhodnutie ECB zachovať nástroje, ako sú 
smerovanie očakávaní, nákupy aktív a dlhodobejšie refinančné operácie, ako 
neoddeliteľnú súčasť jej súboru nástrojov;

9. víta rozhodnutie ECB naďalej vykonávať čisté nákupy aktív výrazne rýchlejším 
tempom v rámci PEPP aspoň do konca marca 2022; 

10. víta očakávanie ECB, že mesačné čisté nákupy aktív v rámci programu nákupu aktív 
(APP) budú pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné na posilnenie akomodačného 
vplyvu jej úrokových sadzieb;

11. konštatuje, že objem refinančných operácií Eurosystému sa na konci roka 2020 zvýšil 
na 1 850 miliárd EUR, najmä v dôsledku tretej série cielených dlhodobejších 
refinančných operácií (TLTRO III); 

12. berie na vedomie rozhodnutie ECB o novom cieli symetrickej inflácie vo výške 2 % v 
strednodobom horizonte a jej záväzok zachovať trvalo akomodačné nastavenie menovej 
politiky s cieľom splniť svoj inflačný cieľ; so znepokojením konštatuje, že inflácia sa v 
auguste 2021 zvýšila na úroveň 3 %, najvyššiu za desaťročie; vyzýva ECB, aby 
pozornejšie hodnotila a riešila tento vzostupný trend a jeho dôsledky;

13. berie na vedomie rozhodnutie ECB zahrnúť do HICP náklady súvisiace s 
nehnuteľnosťami obývanými vlastníkmi, aby lepšie reprezentovali mieru inflácie, ktorá 
je relevantná pre domácnosti;

Opatrenia zamerané na boj proti zmene klímy

14. pripomína, že ECB je ako inštitúcia EÚ viazaná Parížskou dohodou, a že by sa to malo 
odraziť v jej politikách;

15. súhlasí s ECB, že riešenie krízovej situácie v oblasti klímy sa netýka len jej 
sekundárneho, ale aj jej primárneho mandátu, keďže zmena klímy a jej dôsledky 
predstavujú hrozbu pre cenovú stabilitu;

16. víta nový akčný plán ECB a jej podrobný plán opatrení súvisiacich so zmenou klímy s 
cieľom ďalej začleňovať otázky súvisiace so zmenou klímy do jej politického rámca;
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17. domnieva sa, že zásada trhovej neutrality nestačí na splnenie záväzkov vyplývajúcich z 
Parížskej dohody a cieľa EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050; 
konštatuje, že ECB sa už v niekoľkých prípadoch odchýlila od trhovej neutrality;

18. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že emisia zelených dlhopisov v EÚ 
predstavuje len 2,6 % celkovej emisie dlhopisov EÚ; 

19. víta skutočnosť, že ECB podniká kroky na začlenenie rizík súvisiacich s klímou do 
svojho záručného rámca, varuje však pred oneskoreniami pri jeho vykonávaní; je 
znepokojený skutočnosťou, že ECB sa pri posudzovaní rizík naďalej spolieha výlučne 
na súkromné externé ratingové agentúry;

Ostatné aspekty

20. zdôrazňuje kľúčovú úlohu malých a stredných podnikov (MSP) v hospodárstve EÚ, 
hospodárskej a sociálnej konvergencii a zamestnanosti; zdôrazňuje, že MSP vážne 
zasiahla kríza spôsobená ochorením COVID-19, ktorá vážne zhoršila ich hospodársky 
obrat a prístup k financiám; vyzýva ECB, aby zintenzívnila svoje úsilie v oblasti 
financovania a prístupu MSP k úverom;

21. vyjadruje znepokojenie nad rizikami spôsobenými vážnym oneskorením pri 
dokončovaní tretieho piliera bankovej únie; víta dlhodobú podporu ECB pre vytvorenie 
plnohodnotného európskeho systému ochrany vkladov (EDIS); 

22. víta rozhodnutie ECB začať 24-mesačnú fázu prieskumu projektu digitálneho eura; 
vyzýva ECB, aby účinne riešila očakávania a obavy vznesené počas verejných 
konzultácií o digitálnom eure;

23. víta pokračujúce úsilie ECB o posilnenie jej spôsobilostí v oblasti reakcie a obnovy v 
prípade kybernetických útokov; 

24. vyzýva ECB, aby zintenzívnila monitorovanie vývoja kryptomien a súvisiacich rizík z 
hľadiska kybernetickej bezpečnosti a prania špinavých peňazí; 

Transparentnosť, zodpovednosť a rodová rovnosť

25. víta vecnú a podrobnú reakciu ECB na uznesenie Európskeho parlamentu k výročnej 
správe ECB za rok 2019; 

26. zdôrazňuje, že je potrebné ďalej posilňovať opatrenia ECB týkajúce sa zodpovednosti a 
transparentnosti; uznáva kroky, ktoré prijala ECB; opakuje svoju výzvu na začatie 
rokovaní o formálnej medziinštitucionálnej dohode;

27. opakuje svoju výzvu, aby ECB zabezpečila nezávislosť členov výboru pre audit, ako aj 
etického výboru; 

28. víta nový vnútorný rámec ECB pre oznamovanie nekalých praktík; vyzýva ECB, aby 
zabezpečila jeho integritu a efektívnosť; 

29. opakuje, že nominácie členov výkonnej rady by sa mali pripravovať starostlivo a mal by 
sa uplatňovať rodovo vyvážený prístup, a to s úplnou transparentnosťou a spolu s 
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Parlamentom, v súlade so zmluvami;

30. víta novú stratégiu ECB na ďalšie zlepšenie rodovej vyváženosti jej zamestnancov na 
všetkých úrovniach; berie na vedomie rastúci podiel žien na riadiacich pozíciách, ktorý 
je však stále nízky;

°

° °

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


