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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeiska centralbanken – årsrapport 2021
(2021/2063(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europeiska centralbankens årsrapport för 2020,

– med beaktande av ECB:s återkoppling till de synpunkter som lämnats av 
Europaparlamentet inom ramen för dess resolution om ECB:s årsrapport för 2019,

– med beaktande av ECB:s strategiöversyn, som inleddes den 23 januari 2020 och 
avslutades den 8 juli 2021,

– med beaktande av ECB:s nya penningpolitiska strategi, som offentliggjordes den 8 juli 
2021,

– med beaktande av ECB:s handlingsplan och färdplan för att ytterligare integrera 
klimatförändringsaspekter i sin politiska ram, som offentliggjordes den 8 juli 2021, 

– med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB, 
särskilt artiklarna 2 och 15,

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

– med beaktande av artiklarna 3 och 13 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av Eurosystemets interna makroekonomiska prognos för euroområdet, 
som offentliggjordes den 10 juni 2021,

– med beaktande av ECB:s rapport om en digital euro, som offentliggjordes i oktober 
2020, ECB:s rapport om det offentliga samrådet om en digital euro, som 
offentliggjordes i april 2021, och ECB:s projekt för en digital euro, som inleddes 
den 14 juli 2021, 

– med beaktande av kommissionens ekonomiska sommarprognos 2021, som 
offentliggjordes den 7 juli 2021,

– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar 
utveckling, 

– med beaktande av Parisavtalet som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar, 

– med beaktande av artikel 142.1 i arbetsordningen,
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. Enligt kommissionens ekonomiska sommarprognos 2021 minskade BNP under 2020 
med 6 % i EU och med 6,5 % i euroområdet. BNP beräknas öka med 4,8 % under 2021 
och med 4,5 % under 2022 i både EU och euroområdet, med fortsatta betydande 
skillnader i tillväxt mellan och inom medlemsstaterna. 

B. enligt Eurostat uppgick arbetslösheten i juli 2021 till 6,9 % i EU och 7,6 % i 
euroområdet, den var ojämnt fördelad i EU och fortsatte att vara mycket högre bland 
ungdomar och kvinnor. 

C. Enligt Eurosystemets interna makroekonomiska prognos från juni 2021 förväntas den 
årliga inflationen i euroområdet, enligt det harmoniserade konsumentprisindexet 
(HIKP), i genomsnitt ligga på 1,9 % för 2021, 1,5 % för 2022 och 1,4 % för 2023. 
Inflationsberäkningarna uppvisar en betydande variation över hela euroområdet. 

D. I slutet av 2020 hade Eurosystemets balansräkning nått sin högsta nivå någonsin, dvs. 
6 979 324 miljoner EUR, vilket var en ökning med nästan 50 % (2 306 233 miljoner 
EUR) jämfört med slutet av 2019, som främst berodde på ökningen av Eurosystemets 
refinansieringstransaktioner. 

E. Utan att åsidosätta målet om prisstabilitet ska ECB stödja den allmänna ekonomiska 
politiken i unionen i syfte att förverkliga unionens mål enligt artikel 3 i EU-fördraget. 
Dessa mål omfattar främjandet av människors välbefinnande, ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, en välavvägd ekonomisk tillväxt, en social 
marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg 
eftersträvas, samt en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö.

Allmän översikt

1. Europaparlamentet betonar att ECB:s lagstadgade oberoende är en förutsättning för 
fullgörandet av dess mandat.

2. Europaparlamentet välkomnar ECB:s översyn av den penningpolitiska strategin, som 
antogs enhälligt och tillkännagavs den 8 juli 2021, i vilken det fastställs hur man ska 
uppnå det primära målet att upprätthålla prisstabilitet och bidra till att uppnå unionens 
mål utan att det påverkar prisstabilitetsmålet. 

3. Europaparlamentet är djupt oroat över den aldrig tidigare skådade hälso- och 
sjukvårdskris och sociala och ekonomiska kris som orsakats av covid-19-pandemin, 
som ledde till en kraftig nedgång i euroområdets ekonomi, en kraftig ökning av de 
ekonomiska och sociala ojämlikheterna och snabbt försämrade 
arbetsmarknadsförhållanden. Parlamentet noterar att aktiviteten i euroområdet förväntas 
återhämta sig, men att det fortfarande är mycket osäkert hur snabbt, i vilken omfattning 
och hur jämnt återhämtningen kommer att ske. 

4. Europaparlamentet betonar att hållbar tillväxt, motståndskraft och prisstabilitet inte kan 
uppnås enbart genom penningpolitiken och att en stödjande och diskretionär 
finanspolitik och socialt balanserade och produktivitetshöjande reformer och 
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investeringar också är nödvändiga. Parlamentet noterar ordförande Lagardes krav på en 
fullständig anpassning av finans- och penningpolitiken för att hantera covid-19-krisen. 

5. Europaparlamentet instämmer i ECB-ordförandens uttalande av den 10 juni 2021 om att 
”när det gäller finanspolitiken är det fortsatt avgörande med en målinriktad och 
samordnad finanspolitisk inriktning, eftersom det skulle försvaga återhämtningen och 
förstärka skadeverkningarna på längre sikt om det finanspolitiska stödet togs bort för 
tidigt”.

6. Europaparlamentet understryker vikten av en central finanspolitisk kapacitet som kan 
tillhandahålla en kontracyklisk stabiliseringsfunktion och snabbt och tillräckligt stöd i 
händelse av ekonomiska chocker. 

7. Europaparlamentet upprepar ordförande Lagardes begäran om att översynen och 
förenklingen av stabilitets- och tillväxtpakten ska genomföras innan den allmänna 
undantagsklausulen avaktiveras. 

Penningpolitik

8. Europaparlamentet välkomnar att ECB avsevärt lättat på sin penningpolitiska inriktning 
som svar på covid-19-krisen, vilket inbegriper införandet av stödköpsprogrammet 
föranlett av pandemin (PEPP), uppmjukningen av kriterierna för stödberättigande och 
säkerheter samt erbjudandet av nya refinansieringstransaktioner på längre sikt. 
Parlamentet välkomnar dessutom ECB:s beslut att behålla instrument, såsom 
framåtblickande vägledning, köp av tillgångar och långfristiga 
refinansieringstransaktioner, som en integrerad del av dess verktygslåda.

9. Europaparlamentet välkomnar ECB:s beslut att fortsätta att genomföra nettoköp av 
tillgångar i betydligt högre takt inom ramen för PEPP åtminstone fram till slutet av mars 
2022. 

10. Europaparlamentet välkomnar ECB:s förväntning om att månatliga nettoköp av 
tillgångar inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) kommer att fortsätta 
att löpa så länge som det är nödvändigt för att förstärka de ackommoderande effekterna 
av ECB:s styrräntor.

11. Europaparlamentet noterar att Eurosystemets refinansieringstransaktioner ökade till 
1 850 miljarder EUR i slutet av 2020, främst på grund av den tredje serien av riktade 
långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III). 

12. Europaparlamentet noterar ECB:s beslut om ett nytt symmetriskt inflationsmål på 2 % 
på medellång sikt och dess åtagande att upprätthålla en fortsatt ackommoderande 
penningpolitisk inriktning för att uppnå sitt inflationsmål. Parlamentet noterar med oro 
att inflationen steg till 3 % i augusti 2021, vilket var den högsta noteringen på tio år. 
Parlamentet uppmanar ECB att mer uppmärksamt utvärdera och ta itu med denna 
uppåtgående trend och dess konsekvenser.

13. Europaparlamentet noterar ECB:s beslut att inkludera kostnaderna för ägarbebodda 
bostäder i HIKP för att bättre återspegla den inflationstakt som är relevant för hushållen.
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Åtgärder mot klimatförändringarna

14. Europaparlamentet påminner om att ECB, såsom EU-institution, är bunden av 
Parisavtalet och att detta bör återspeglas i dess politik.

15. Europaparlamentet håller med ECB om att hanteringen av klimatkrisen inte bara avser 
dess sekundära mandat utan även dess primära mandat, med tanke på att 
klimatförändringarna och dess konsekvenser utgör ett hot mot prisstabiliteten.

16. Europaparlamentet välkomnar ECB:s nya handlingsplan och dess detaljerade färdplan 
för klimatförändringsrelaterade åtgärder för att ytterligare införliva 
klimatförändringsaspekter i sin politiska ram.

17. Europaparlamentet anser att principen om marknadsneutralitet inte uppfyller åtagandena 
i Parisavtalet och EU:s mål att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet noterar 
att ECB redan har avvikit från marknadsneutralitet vid flera tillfällen.

18. Europaparlamentet beklagar att emissionen av gröna obligationer i EU endast utgör 
2,6 % av EU:s totala obligationsemissioner. 

19. Europaparlamentet välkomnar att ECB vidtar åtgärder för att införliva klimatrelaterade 
risker i sin ram för säkerheter, men varnar för förseningar i genomförandet. Parlamentet 
är bekymrat över att ECB fortfarande uteslutande förlitar sig på privata externa 
kreditvärderingsinstitut för riskbedömning.

Andra aspekter

20. Europaparlamentet understryker den avgörande roll som små och medelstora företag 
spelar för EU:s ekonomi, ekonomiska och sociala konvergens och sysselsättning. 
Parlamentet understryker att små och medelstora företag har drabbats hårt av den 
ekonomiska krisen till följd av covid-19-pandemin, vilket väsentligt har försämrat deras 
ekonomiska omsättning och deras tillgång till finansiering. Parlamentet uppmanar ECB 
att öka sina insatser för finansiering och tillgång till krediter för små och medelstora 
företag.

21. Europaparlamentet är bekymrat över riskerna till följd av den allvarliga förseningen av 
fullbordandet av den tredje pelaren i bankunionen. Parlamentet välkomnar ECB:s 
långvariga stöd för inrättandet av ett fullt utvecklat europeiskt insättningsgarantisystem. 

22. Europaparlamentet välkomnar ECB:s beslut att inleda en 24 månader lång utredningsfas 
för ett projekt för en digital euro. Parlamentet uppmanar ECB att på ett effektivt sätt ta 
itu med de förväntningar och farhågor som togs upp under det offentliga samrådet om 
en digital euro.

23. Europaparlamentet välkomnar ECB:s kontinuerliga insatser för att stärka sin reaktions- 
och återhämtningsförmåga i händelse av it-angrepp. 

24. Europaparlamentet uppmanar ECB att utöka sin övervakning av utvecklingen av 
kryptovalutor och relaterade risker i fråga om it-säkerhet och penningtvätt. 
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Transparens, ansvarsskyldighet och jämställdhet

25. Europaparlamentet välkomnar den innehållsrika och detaljerade återkopplingen från 
ECB avseende parlamentets resolution om ECB:s årsrapport för 2019. 

26. Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare förbättra ECB:s system för 
ansvarsskyldighet och transparens. Parlamentet noterar de åtgärder som ECB har 
vidtagit. Parlamentet upprepar sin uppmaning om att inleda förhandlingar om ett 
formellt interinstitutionellt avtal.

27. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till ECB att säkerställa oberoendet för 
ledamöterna i dess revisionskommitté och dess etikkommitté. 

28. Europaparlamentet välkomnar ECB:s nya interna ram för visselblåsning. Parlamentet 
begär att ECB säkerställer dess integritet och effektivitet. 

29. Europaparlamentet upprepar att utnämningarna av direktionsledamöterna bör förberedas 
noggrant och ha en jämn könsfördelning, med full transparens och tillsammans med 
parlamentet, i enlighet med fördragen.

30. Europaparlamentet välkomnar ECB:s nya strategi för att ytterligare förbättra 
könsfördelningen bland sin personal på alla nivåer. Parlamentet noterar den ökande 
andelen kvinnor i ledande befattningar, som dock fortfarande är låg.

°

° °

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


