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Odziv na prispevek Evropskega 
parlamenta v okviru resolucije o 
Letnem poročilu ECB 2019 
Podpredsednik ECB je Letno poročilo ECB 2019 predstavil 7. maja 2020 na posebni 
seji Odbora za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta.1 
Predsednica ECB pa se je 8. februarja 2021 udeležila plenarne razprave 
Evropskega parlamenta o letnem poročilu.2 Naslednji dan je Parlament sprejel 
resolucijo o Letnem poročilu ECB 2019 (v nadaljnjem besedilu: resolucija).3  

ECB ob predložitvi Letnega poročila ECB 2020 Evropskemu parlamentu objavlja 
odziv na prispevek Evropskega parlamenta v okviru njegove resolucije.4 

1 Denarna politika 

Kar zadeva navedbe v resoluciji o stranskih učinkih denarne politike, ECB 
meni, da so bili njeni ukrepi zelo učinkoviti pri spodbujanju gospodarske 
aktivnosti in varovanju srednjeročne cenovne stabilnosti, obenem pa so bili 
neugodni stranski učinki omejeni. Sprejeti ukrepi so bili nujni in sorazmerni, da 
preprečijo resna tveganja, ki jih je dolgotrajna in huda pandemija predstavljala za 
cenovno stabilnost, transmisijski mehanizem denarne politike in gospodarske obete 
v euroobmočju.5 Ukrepi, sprejeti med pandemijo koronavirusa (COVID-19), so bili 
namreč ustrezni, saj so prispevali k ugodnim pogojem financiranja, ki so potrebni, da 
bo gospodarstvo v euroobmočju okrevalo in da bo inflacija zopet dosegla takšno 
dinamiko kot pred pandemijo. V sedanjih razmerah, ki jih zaznamuje velika 
negotovost, so sprejeti ukrepi denarne politike po ocenah učinkovitejši pri ohranjanju 
potrebne spodbujevalne naravnanosti denarne politike kot alternativni instrumenti 
denarne politike. Poleg tega ECB ocenjuje, da pozitiven vpliv dodatnih ukrepov na 
izpolnjevanje mandata, tj. ohranjanje cenovne stabilnosti, nedvomno prevlada nad 
morebitnimi negativnimi posledicami na drugih področjih ekonomske politike. Med 
pandemijo je imela ECB priložnost, da omenjeno oceno predstavi v številnih javnih 
obvestilih, vključno z rednimi izmenjavami mnenj z Evropskim parlamentom. 

Kar zadeva zahtevo resolucije, da je treba spremljati sorazmernost programov 
nakupa vrednostnih papirjev s tveganji v bilanci stanja, ECB uporablja okvire 
upravljanja tveganj, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo uspešnost in 

 
1  Glej spletno mesto ECB. 
2  Glej spletno mesto ECB. 
3  Besedilo sprejete resolucije je dostopno na spletnem mestu Evropskega parlamenta. 
4  V odzivu niso obravnavane teme, ki se v resoluciji Evropskega parlamenta nanašajo na bančno unijo. 

Razprava o teh zadevah je v Letnem poročilu ECB o nadzornih dejavnostih. Odziv na resolucijo o 
bančni uniji bo objavljen letos kasneje. 

5  Glej tudi dopis predsednice ECB poslancu Evropskega parlamenta Svenu Simonu o denarni politiki, 
29. junij 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200507%7E576464bc66.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210208%7E296c27d246.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_SL.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.sl.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter200629_Simon%7Eece6ead766.en.pdf
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učinkovitost politik ter varujejo bilanco stanja Eurosistema. ECB zelo pozorno 
spremlja ta tveganja in jih ves čas upravlja, da bi ostala na ravneh, ki ne ogrožajo 
bilance stanja Eurosistema. ECB na primer omejuje nakupe na vrednostne papirje z 
zadostno kreditno kvaliteto v skladu s specifičnimi kriteriji primernosti. Poleg tega 
uporablja natančno opredeljene politike referenčnega razporejanja nakupov in 
določa omejitve zneskov, ki jih kupuje, da bi zagotovila diverzifikacijo in usmerjala 
nakupe po jurisdikcijah, tržnih segmentih, izdajateljih in vrednostnih papirjih.6 

Kar zadeva tveganje rasti cen premoženja, ki je omenjeno v resoluciji, ECB 
meni, da je to tveganje na splošno omejeno, čeprav so se v nekaterih tržnih 
segmentih pojavili znaki potencialne precenjenosti. Donosnost državnih 
obveznic v euroobmočju je ob podpori denarne politike ECB zdaj na splošno na 
ravni, ki je bila zabeležena pred izbruhom pandemije. Znatno so okrevali tudi delniški 
trgi in cene podjetniških obveznic v euroobmočju, pri čemer so se tečaji delnic 
približali ravni pred pandemijo, razmiki v donosnosti podjetniških obveznic pa so bili 
na ravni pred pandemijo ali nekoliko nad njo. V celoti gledano pa se vrednotenje 
tveganj v zvezi s finančnim premoženjem v euroobmočju ne zdi pretirano, saj 
zgodovinsko gledano tveganja niso podcenjena. V vsakem primeru ECB še naprej 
zelo pozorno spremlja dogajanja na finančnih trgih v euroobmočju, saj ta vplivajo na 
nemoteno transmisijo ugodnih pogojev financiranja v vse jurisdikcije v euroobmočju.7 

Kar zadeva naraščanje cen stanovanj, ECB ugotavlja, da so se v zadnjih letih v 
nekaterih državah nakopičile ranljivosti na področju stanovanjskih 
nepremičnin. ECB sicer pozorno spremlja gibanja, vendar bi morali v prvi vrsti 
ukrepati drugi oblikovalci politik, če bi se ranljivosti povečale. Številne države v 
euroobmočju so namreč že izvedle ukrepe, da bi zmanjšale tveganja na trgih 
stanovanjskih nepremičnin. ESRB od leta 2016 izdaja opozorila v zvezi z gibanji na 
področju stanovanjskih nepremičnin. ESRB trenutno ocenjuje izpolnjevanje priporočil 
in njihovo učinkovitost.8 

Kar zadeva navedbe v resoluciji o potencialno napačnem razporejanju virov, 
ECB meni, da so ukrepi denarne politike uspeli preprečiti globlji in 
dolgotrajnejši gospodarski upad med krizo zaradi COVID-19, saj bi ta lahko 
povzročila, da strukturno trdna podjetja postanejo zelo nedobičkonosna in 
nesposobna preživetja na dolgi rok. Pomembno bo zagotoviti, da so ukrepi 
podpore, zlasti s strani javnofinančne politike, začasni in bolj ciljno usmerjeni, da bi 
se zmanjšalo tveganje napačnega razporejanje virov v dolgoročnejšem obdobju, 
potem ko se bo gospodarski izpad zaradi krize COVID-19 nedvomno umiril. Poleg 
tega je pomembno, kjer je to relevantno, da insolvenčni postopki delujejo učinkovito, 
tako da lahko podjetja z nerentabilnim poslovnim modelom izstopijo s trga, obenem 

 
6  Več informacij o tem, kako se finančna tveganja, povezana z izrednim programom nakupa vrednostnih 

papirjev ob pandemiji in s programom nakupa vrednostnih papirjev, zmanjšujejo z ustreznimi okviri je v 
razdelku 2.3 v Letnem poročilu ECB 2020. 

7  Premije za tveganje na delniških trgih v euroobmočju trenutno niso zelo nizke, trgi podjetniških 
obveznic pa ne kažejo močnih znakov prevzemanja prevelikih tveganj. 

8  Sredi leta 2019 so štiri države v euroobmočju prejele specifična priporočila, ki jih je treba uresničiti z 
makrobonitetnimi politikami. Dve drugi državi v euroobmočju sta prejeli opozorila. ESRB v svoji oceni ni 
upošteval le cenovnih gibanj, ampak tudi zadolženost gospodinjstev, rast hipotekarnih posojil in 
rahljanje posojilnih standardov. 
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pa se podpre učinkovito reševanje problema nedonosnih posojil. To bi moralo 
prispevati tudi k izboljšanju bančnih pogojev financiranja, banke pa bi spodbudilo k 
prerazporejanju finančnih sredstev k bolj produktivnim podjetjem in delavcem.9 

Kar zadeva poziv resolucije, da naj ECB prouči distribucijski vpliv ukrepov 
ECB, ECB opozarja na več študij, ki jih je izvedla na tem področju.10 Te analize 
na splošno ugotavljajo, da so ukrepi spodbujevalno naravnane denarne politike ECB 
prispevali k zmanjšanju dohodkovne neenakosti v srednjeročnem obdobju, saj 
podpirajo zaposlenost, kar ponavadi prinaša koristi predvsem gospodinjstvom z 
nizkimi dohodki. Kar zadeva vpliv programov nakupa vrednostnih papirjev na 
premoženjsko neenakost, razpoložljive informacije kažejo, da se z naraščanjem 
tečajev delnic sicer povečuje premoženjska neenakost, vendar to povečanje 
večinoma odtehta vzporeden porast cen stanovanj, saj so stanovanja dokaj 
enakomerno porazdeljena po gospodinjstvih v euroobmočju in predstavljajo približno 
75% celotnega premoženja gospodinjstev.  

2 Merjenje inflacije 

Kar zadeva navedbe v resoluciji o merjenju inflacije in konceptu indeksa HICP, 
ECB pojasnjuje, da se problematika merjenja inflacije in reprezentativnosti 
stanovanjskih stroškov v HICP proučuje v kontekstu pregleda strategije 
denarne politike ECB. Indeks HICP trenutno le deloma zajema stanovanjske 
stroške. Stroški najema predstavljajo približno 6,5% izdatkov, ki so zajeti v indeksu 
HICP euroobmočja, medtem ko stroški lastniško zasedenih stanovanj vključujejo 
samo izdatke za vzdrževanje in manjša popravila ter druge tekoče stroške.11 Drugi 
deli izdatkov v zvezi z lastniško zasedenimi stanovanji, predvsem stroški, ki jih imajo 
gospodinjstva z lastništvom svojega domovanja, trenutno niso vključeni v indeks 
HICP kljub dejstvu, da je imelo leta 2019 več kot 65% gospodinjstev v euroobmočju 
v lasti svoje glavno prebivališče. ECB podpira vključitev cenovnega indeksa o 
lastniško zasedenih stanovanjih v indeks HICP pod pogojem, da je mogoče 
premostiti s tem povezane tehnične izzive in da to ne ogrozi osredotočenosti na 
izdatke gospodinjstev za potrošnjo in zanesljivosti priprave indeksa.  

Po eksperimentalnih izračunih bi bili prilagojeni podatki o inflaciji, ki dajejo 
večjo utež stanovanjskim stroškom, trenutno nekoliko višji kot medletna 
stopnja inflacije, ki se meri z indeksom HICP. Prve ocene kažejo, da je vrzel med 
prilagojenim in dejanskim indeksom HICP v tretjem četrtletju 2020 znašala med 0,1 

 
9  Glej na primer Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. in Benalal, N. (ur., »Structural policies in the euro 

area«, Occasional Paper Series, št. 210, ECB, Frankfurt na Majni, junij 2018. 
10  Glej na primer »Monetary policy and inequality«, Ekonomski bilten, številka 2, ECB, Frankfurt na Majni, 

marec 2021; Hauptmeier, S., Holm-Hadulla, F. in Nikalexi, K. , »Monetary Policy and regional 
inequality«, Working Paper Series, št. 2385, ECB, Frankfurt na Majni, marec 2020; Lenza, M. in 
Slacalek, J., »How Does Monetary Policy Affect Income and Wealth Inequality? Evidence from 
Quantitative Easing in the Euro Area«, Working Paper Series, št. 2190, ECB, Frankfurt na Majni, 2018. 

11  Tekoči stroški vključujejo izdatke za ogrevanje, elektriko, oskrbo z vodo, odvoz smeti in kanalščino. 
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in 0,3 odstotne točke. Obenem bi v preteklosti takšne prilagoditve povzročile nižjo 
stopnjo inflacije (negativno vrzel), odvisno od stanja cikla cen stanovanj.12 

Pred sprejetjem končne odločitve je treba natančno oceniti posledice 
vključitve stroškov lastniško zasedenih stanovanj v indeks HICP. Konceptualne 
alternative merjenja stroškov lastniško zasedenih stanovanj ter prednosti in slabosti 
v primerjavi s sedanjim indeksom HICP se obravnavajo v kontekstu pregleda 
strategije denarne politike ECB in bodo objavljene po zaključku, ki bo predvidoma v 
drugi polovici leta 2021. V končni fazi morata Evropski parlament in Svet Evropske 
unije na predlog Evropske komisije (po pripravljalnem delu Eurostata in statističnih 
uradov držav članic EU) odločiti, kako bi bilo mogoče najbolje obravnavati stroške 
lastniško zasedenih stanovanj v indeksu HICP. ECB bo svoje mnenje prispevala po 
koncu pregleda strategije in je pripravljena sodelovati z vsemi relevantnimi 
zainteresiranimi stranmi pri nadaljnjem delu. 

3 Podnebne spremembe  

Kar zadeva navedbe v resoluciji o ukrepih, sprejetih za spopadanje s 
podnebnimi spremembami, ECB pojasnjuje, da je v okviru svojega mandata v 
letu 2020 še naprej krepila sodelovanje pri podnebnih temah. Novi interni center 
za podnebne spremembe, katerega ustanovitev podpira tudi resolucija Parlamenta, 
bo prispeval k izkoriščanju internega strokovnega znanja in k oblikovanju podnebne 
agende ECB.13 

Kar zadeva priporočilo, da naj ECB sistem zavarovanja terjatev uskladi s 
podnebnimi tveganji, ECB pojasnjuje, da je začela upoštevati problematiko 
podnebnih tveganj v okviru izvajanja denarne politike ter ocenjuje nadaljnje 
korake v kontekstu pregleda strategije denarne politike. ECB ves čas ocenjuje 
finančne inovacije, povezane s podnebnimi spremembami, in sicer z vidika načel in 
kriterijev primernosti finančnega premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje. ECB je 
septembra 2020 napovedala, da bo od januarja 2021 sprejemala določene 
trajnostne obveznice kot zavarovanje in jih kupovala v okviru programov nakupa 
vrednostnih papirjev.14 Trenutno poteka interno delo, s katerim bo mogoče bolje 
razumeti posledice podnebnih sprememb in s tem povezanih politik za 
gospodarstvo, ponudbo kreditov in transmisijo denarne politike, kar vključuje tudi 
sistem zavarovanja terjatev. Kar zadeva podnebna tveganja, ECB ocenjuje, kako bi 
lahko izboljšala upravljanje tveganj v zvezi z bilanco stanja Eurosistema. 

ECB se strinja, da je pomembno, da finančni trgi bolje razumejo in vrednotijo 
podnebna tveganja, ki so povezana s finančnimi instrumenti. Potrebnih je več in 
bolj kakovostnih razkritij, da bi v celoti rešili problem pomanjkanja informacij. ECB pri 
tem podpira pobude, ki izhajajo iz akcijskega načrta EU o trajnostnem financiranju. 

 
12  Glej razpravo v okvirju z naslovom »Ocenjevanje vpliva stanovanjskih stroškov na inflacijo«, 

Ekonomski bilten, ECB, številka 8, 2016. 
13  Glej sporočilo za javnost, »ECB sets up climate change centre«, ECB, 25. januar 2021. 
14  Glej sporočilo za javnost, »ECB to accept sustainability-linked bonds as collateral«, ECB, 22. 

september 2020. 

https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/Bilten_ECB_8_16.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1%7E3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200922%7E482e4a5a90.en.html
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ECB trenutno proučuje nadaljnje možnosti, kako bi lahko spodbudila izboljšanje 
razkritij in tako prispevala k splošnemu razumevanju podnebnih tveganj in boljšemu 
tržnemu vrednotenju. V zvezi s tem je Eurosistem 4. februarja 2021 napovedal, da 
namerava v naslednjih dveh letih začeti objavljati letna podnebna razkritja v zvezi z 
eurskimi portfelji, ki niso povezani z denarno politiko.15 Vseeno je treba opozoriti, da 
izboljšana razkritja sama po sebi ne morejo rešiti problema neustreznega 
vrednotenja podnebnih finančnih tveganj, kar bo terjalo ukrepanje na drugih 
področjih, zlasti učinkovite mehanizme določanja cen izpustov ogljikovega dioksida, 
s čimer se bodo okoljske eksternalije internalizirale. 

Poleg tega je ECB sprejela pomembne ukrepe, da se okoljski standardi 
vključijo v portfelje, ki niso povezani z denarno politiko, vključno s portfeljem 
lastnih sredstev in pokojninskim portfeljem. V portfelju lastnih sredstev je delež 
zelenih obveznic povečala z 0,5% v januarju 2020 na trenutno 3,5%,16 po načrtih pa 
se bo delež v prihodnjih letih še povečal.17 Kar zadeva portfelj pokojninskih skladov, 
ECB vodi širšo družbeno odgovorno naložbeno politiko, ki temelji na smernicah v 
zvezi s selektivnim izvzemanjem naložb in glasovanjem s pooblastilom. ECB je leta 
2020 vse konvencionalne referenčne delniške indekse, ki jih zasleduje portfelj 
pokojninskega sklada, nadomestila z nizkoogljičnimi indeksi, s čimer se je precej 
zmanjšal ogljični odtis kapitalskega finančnega premoženja. V prihodnje bo ECB 
proučila možnost uporabe novo razvitih nizkoogljičnih referenčnih indeksov pri 
nekaterih razredih finančnega premoženja s fiksno donosnostjo v portfelju 
pokojninskega sklada. 

Kar zadeva poziv resolucije k proaktivnemu in kvalitativnemu pristopu k 
upravljanju tveganj, ki vključuje tudi podnebna sistemska tveganja, je ECB že 
sprejela pomembne ukrepe na področju finančne stabilnosti in bančnega 
nadzora. ECB je že zgodaj prepoznala potencialen sistemski pomen tveganj za 
finančno stabilnost, ki izhajajo iz podnebnih sprememb.18 Ob tem je ECB sprejemala 
konkretne ukrepe, da bi okrepila vlogo podnebnih tveganj pri spremljanju finančne 
stabilnosti in pri bančnem nadzoru. Kar zadeva prvo, ECB vključuje podnebno 
tveganje v spremljanje finančne stabilnosti, pri čemer je razvila najsodobnejši okvir 
spremljanja – kot kaže nedavno skupno poročilo Eurosistema in Evropskega odbora 
za sistemska tveganja19 – ter vključila podnebno tveganje v stresno testiranje skupaj 
z bančnim nadzorom v ECB. Kar zadeva nadzor posameznih bank, je bančni nadzor 
v ECB že sprejel pomembne ukrepe, da bi izboljšal ozaveščenosti in pripravljenosti 
bank na upravljanje podnebnih tveganj. Tako je denimo objavil Vodnik o podnebnih 
in okoljskih tveganjih,20 ki pojasnjuje, kako naj banke v sedanjem bonitetnem okviru 

 
15  Glej sporočilo za javnost, »Eurosystem agrees on common stance for climate change-related 

sustainable investments in non-monetary policy portfolios«, ECB, 4. februar 2021. 
16  Portfelj lastnih sredstev ECB sestavljajo vplačani kapital, splošni rezervni sklad in rezervacija za 

finančna tveganja. 
17  Glje sporočilo za javnost, »ECB to invest in Bank for International Settlements’ green bond fund«, ECB, 

25. januar 2021. 
18  Glej analize ECB, zlasti »Climate change and financial stability«, Financial Stability Review, ECB, maj 

2019; »Euro area banks’ sensitivity to corporate decarbonisation«, Financial Stability Review, ECB, maj 
2020.  

19  Glej »Positively green: Measuring climate change risks to financial stability«, ESRB, junij 2020. 
20  Glej »Vodnik o podnebnih in okoljskih tveganjih – nadzorniška pričakovanja o upravljanju tveganj in 

razkritjih«, ECB, november 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210204_1%7Ea720bc4f03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125%7E715adb4e2b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart201905_1%7E47cf778cc1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202005_03%7Eeaf7ae06be.en.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.sl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.sl.pdf
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varno in preudarno upravljajo in razkrivajo te vrste tveganj. Od institucij se pričakuje, 
da bodo podnebna tveganja vključile v svoj okvir upravljanja tveganj kot dejavnike, ki 
poganjajo obstoječe kategorije tveganj. V skladu s pristopom, ki je omenjen v 
resoluciji, naj institucije sprejmejo celovito, strateško in v prihodnost usmerjeno 
perspektivo pri obvladovanju in razkrivanju podnebnih in okoljskih tveganj.  

Kar zadeva poziv resolucije k preverjanju usklajenosti bančnega sektorja s 
pariškim sporazumom, ECB opozarja na ambiciozno ukrepanje tako na 
področju finančne stabilnosti kot tudi na področju nadzora. ECB se je začela 
leta 2020 ukvarjati s podnebnim stresnim testom »od zgoraj navzdol«, ki temelji na 
zelo podrobnih informacijah o izpostavljenostih bank in investicijskih skladov ter, kar 
je še pomembneje, vključuje tudi kompromis med fizičnimi tveganji zaradi podnebnih 
sprememb in tveganji zaradi prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Prvi rezultati 
tega obsežnega testa bodo predvidoma objavljeni v prvi polovici leta 2021. ECB 
prispeva tudi k prizadevanjem v okviru različnih forumov EU in mednarodnih 
forumov, ki proučujejo nujnost in možne oblike regulativnih ukrepov za obvladovanje 
podnebnih tveganj. Poleg tega je bančni nadzor v ECB na podlagi načrta v zvezi s 
podnebnimi tveganji in popisa stanja na tem področju objavil omenjeni Vodnik o 
podnebnih in okoljskih tveganjih, ki se bo od začetka leta 2021 upošteval v 
nadzorniškem dialogu z nadzorovanimi subjekti. ECB bo v letu 2022 izvedla 
nadzorniški podnebni stresni test. Rezultati nadzorniškega stresnega testa se bodo 
uporabili kot eden od vhodnih parametrov v procesu SREP leta 2022, skupaj z 
rezultatom temeljite ocene usklajenosti bank s pričakovanji iz Vodnika o podnebnih 
in okoljskih tveganjih. 

Kar zadeva nadaljnja prizadevanja za povečanje števila raziskav o vplivu 
podnebnih sprememb na finančno stabilnost in euroobmočje, k čemur poziva 
resolucija, ECB pojasnjuje, da se analitično delo na tem področju krepi. ECB je 
v pregledu finančne stabilnosti iz novembra 2020 predstavila, da bi lahko agenda za 
trajnostno financiranje poleg financiranja zelenega podnebnega prehoda pozitivno 
vplivala tudi na finančno integracijo v euroobmočju, saj je pristranskost v korist 
domače države pri zelenih obveznicah nižja.21 Analize o podnebnih tveganjih se 
poglabljajo tudi v sodelovanju s partnerji iz Eurosistema in Evropske unije v 
kontekstu skupnega Odbora Eurosistema za finančno stabilnost/projektne skupine o 
podnebnih tveganjih v okviru svetovalnega tehničnega odbora ESRB.22 V kontekstu 
pregleda strategije denarne politike je Eurosistem oblikoval delovno skupino, ki 
ocenjuje posledice podnebnih sprememb za gospodarstvo in denarno politiko. 
Skupina bo opredelila tudi načrt za izboljšanje analitičnih zmogljivosti Eurosistema v 
prihodnje. 

ECB priznava pomen podnebnih tveganj in njihovega vpliva na osrednje 
funkcije centralnega bančništva, zato ima dejavno vlogo v mreži za ozelenitev 
finančnega sistema in tako prispeva k spodbujanju nemotenega prehoda v 
nizkoogljično gospodarstvo. ECB se je leta 2020 pridružila usmerjevalnemu 
odboru mreže in prispeva k vsem petim delovnim področjem mreže (mikrobonitetno 

 
21  Glej ECB, Financial Stability Review, november 2020. 
22  Glej poročilo »Positively green: Measuring climate change risks to financial stability«, ESRB, junij 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202011%7Eb7be9ae1f1.en.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
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področje in nadzor; makrofinančno področje; povečevanje zelenega financiranja; 
premoščanje podatkovnih vrzeli; raziskave). 

4 Finančna stabilnost 

ECB v skladu s pozivi v resoluciji natančno spremlja gospodarska tveganja in 
tveganja v finančnem sektorju v zvezi z brexitom. Po spremembi nove ureditve 1. 
januarja 2021 se pomembna tveganja v finančnem sektorju v prvih tednih leta 2021 
niso uresničila zaradi obsežnih priprav, ki so jih izvedli organi in tržni udeleženci. 
ECB je v zadnjih letih stalno pozivala tržne udeležence, da naj se pripravijo na vse 
možne izide pogajanj med Združenim kraljestvom in EU.23 ECB pozdravlja 
Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom, ki je prispeval 
k zmanjšanju makroekonomskih tveganj in preprečil tržno volatilnost na koncu 
prehodnega obdobja. Pomoč v obliki tedenskih operacij v eurih, ki jih je centralna 
banka Bank of England ponujala bankam v Združenem kraljestvu na podlagi 
dogovora o valutnih zamenjavah z ECB, ni bila potrebna. Na strani bančništva do 
zdaj ni prišlo do večjih motenj pri zagotavljanju storitev komitentom iz EU.24 Na 
področju izvedenih finančnih instrumentov brez kliringa je ECB na vzorcu velikih 
bank, ki so se preselile v EU, zabeležila velik napredek pri posodobitvi pogodb, ki bi 
se v zadnjih nekaj mesecih leta 2020 lahko iztekle. S sklepom o začasni 
enakovrednosti za centralne nasprotne stranke iz Združenega kraljestva, ki ga je 
Evropska komisija sprejela kot ukrep v nepredvidljivih okoliščinah, so se preprečila 
tveganja za finančno stabilnost na koncu prehodnega obdobja. ECB bo v prihajajočih 
mesecih in letih še naprej natančno spremljala dogajanja in tveganja. Ob pozivu 
Evropske komisije, da naj tržni udeleženci v EU zmanjšajo izpostavljenosti do 
centralnih nasprotnih strank iz Združenega kraljestva, bo ECB spremljala priprave v 
sektorju in prispevala k ukrepom Evropske komisije in Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge, da se v EU ohrani finančna stabilnost na tem področju. 

ECB se strinja z resolucijo, da se z rastjo nebančnega finančnega sektorja 
povečuje potreba po izboljšanju makrobonitetnih politik za ta sektor.25 V 
obdobju napetosti na finančnih trgih marca 2020 se je pokazalo, kako pomembno je 
znatno okrepiti odpornost nebančnega finančnega sektorja. Regulativni okvir za 
nebančni finančni sektor je treba izboljšati, med drugim tudi z makrobonitetnega 
vidika. ECB meni, da bi moral makrobonitetni pristop dopolnjevati obstoječe 

 
23  Glej na primer okvir z naslovom »Assessing the risks to the euro area financial sector from a disruptive 

hard Brexit«, Financial Stability Review, ECB, november 2018; okvir z naslovom »Assessing the risks 
to the euro area financial sector from a no-deal Brexit – update following the extension of the UK’s 
membership of the EU«, Financial Stability Review, ECB, maj 2019; Financial Stability Review, ECB, 
november 2020. 

24  Bančni nadzor v ECB je od nadzorovanih bank zahteval, da se ustrezno pripravijo, in spremljal njihov 
napredek med celotnim procesom brexita. Glej na primer več člankov o brexitu v glasilu ECB Banking 
Supervision Newsletter: »Brexit: meeting supervisory expectations«, februar 2019; »Brexit: stepping up 
preparations«, avgust 2019; »Brexit: operational risk increases when banks delay action«, november 
2019; »Brexit: time to move to post-Brexit business models«, februar 2020; »Brexit: banks should 
prepare for year-end and beyond«, november 2020. 

25  Bilančna vsota nebančnih finančnih institucij v euroobmočju se je v zadnjih desetih letih skoraj 
podvojila, in sicer s 25 bilijonov EUR v letu 2009 na 47 bilijonov EUR v juniju 2020, njihov delež v 
bilančni vsoti finančnega sektorja pa se je povečal s 45% na 58%. 



Odziv na prispevek Evropskega parlamenta v okviru resolucije o Letnem 
poročilu ECB 2019 8 

predpise, katerih namen je varovati posamezne institucije in zaščititi vlagatelje, ter se 
obenem prilagoditi posebnim ranljivostim nebančnih finančnih institucij. ECB se 
zavzema za takšno politiko in prispeva k prizadevanjem na tem področju na evropski 
ravni in v mednarodnih forumih, kot je na primer Odbor za finančno stabilnost. 

5 Plačilne storitve, digitalni euro, kriptoimetja in kibernetska varnost 

Kar zadeva navedbe v resoluciji o vse večjem številu nebančnih subjektov, ki 
se zbirajo okrog bank, da bi dobili dostop do njihovih plačilnih sistemov, ECB 
pojasnjuje, da vloga takšnih subjektov na področju plačil postaja vse 
pomembnejša. Ti subjekti, med katerimi so na primer institucije za izdajo e-denarja 
iz direktive o e-denarju26 in plačilne institucije iz direktive o plačilnih storitvah,27 se ne 
štejejo za primerne udeležence v skladu z direktivo o dokončnosti poravnave.28 Zato 
jim ni dovoljen neposreden dostop do plačilnih sistemov in sistemov poravnave 
vrednostnih papirjev, ki so določeni v zgoraj omenjeni direktivi.29 ECB podpira 
vključitev institucij za izdajo e-denarja in plačilnih institucij kot primernih udeleženk 
ob naslednjem pregledu direktive o dokončnosti poravnave, da se jim tako omogoči 
neposreden dostop do sistemov, določenih s to direktivo, če izpolnjujejo pogoje za 
dostop (ki temeljijo na tveganjih) do takšnih sistemov. 

Kar zadeva navedbe v resoluciji v zvezi s kriptoimetji, ECB stalno spremlja 
gibanja na trgu kriptoimetij in njihove posledice za euroobmočje in naloge 
centralnih bank ter aktivno prispeva k evropskim in svetovnim regulativnim 
pobudam na tem področju. V skladu z načelom »enaka poslovna dejavnost, enaka 
tveganja, enake zahteve« je trenutno v zaključni fazi priprave izboljšan celovit okvir 
Eurosistema za pregled nad elektronskimi plačilnimi instrumenti, shemami in 
ureditvami (okvir PISA), potem ko je do konca leta 2020 potekalo javno posvetovanje 
o okviru.30 ECB poleg tega prispeva k tekočim evropskim in svetovnim pobudam o 
predpisih, nadzoru in pregledu nad kriptoimetji31 in stabilnimi kriptokovanci, da bi 
tako zmanjšala tveganja in obenem spodbujala koristi, ki jih prinašajo tehnološke 
inovacije v finančnem sektorju. Kar zadeva nadzor institucij za izdajo e-denarja, 
ponudnikov storitev na področju virtualnih imetij in drugih pooblaščenih subjektov z 

 
26  Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku 

opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo 
elektronskega denarja (UL L 267, 10. 10. 2009). 

27  Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih 
storitvah na notranjem trgu (UL L 337, 23. 12. 2015). 

28  Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri 
plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L 166, 11. 6. 1998). 

29  Posledično imajo nebančne finančne institucije omejen dostop, ki je mogoč samo prek drugih institucij, 
kar pomeni, da je uvedena posredna udeležba, ki je lahko operativno neučinkovita in predstavlja 
finančna tveganja za nebanke in institucije, ki jim omogočajo posredni dostop. Ker rešitev na ravni EU 
ne obstaja, so nekatere države članice dovolile udeležbo na nacionalni ravni, kar lahko privede do 
morebitne kolizije zakonov in težav pri zagotavljanju enake obravnave. 

30  Novi okvir bo zajemal plačilne sheme in ureditve, ki imajo organ upravljanja in omogočajo prenos 
vrednosti med končnimi uporabnik in v katerih so osnovni elektronski plačilni instrumenti denominirani 
ali financirani v eurih, delno ali v celoti zavarovani v eurih ali unovčljivi v eurih. Glej tudi Exemption 
policy for the Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and 
arrangements, ECB, oktober 2020. 

31  Glej na primer Mnenje Evropske centralne banke z dne 19. februarja 2021 o predlogu uredbe o trgih 
kriptoimetij (CON/2021/4).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0026
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/cons/pdf/pisa/ecb.PISApublicconsultation20201027_3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/cons/pdf/pisa/ecb.PISApublicconsultation20201027_3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/cons/pdf/pisa/ecb.PISApublicconsultation20201027_3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2021_4_f_sign%7Eae64135b95..pdf?e5df6f0031b735c6e599a174de4e8115
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2021_4_f_sign%7Eae64135b95..pdf?e5df6f0031b735c6e599a174de4e8115
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vidika preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ECB opozarja, da so 
za to nalogo odgovorni pristojni nacionalni organi. 

ECB je zavezana ohranjanju odprtega dialoga o digitalnem euru z Evropskim 
parlamentom in evropskimi državljani ter pozdravlja podporo, ki jo je Evropski 
parlament izrekel njeni analizi in pripravljalnemu delu za digitalni euro. Po 
predstavitvi poročila ECB o digitalnem euru na seji Odbora za ekonomske in 
monetarne zadeve Evropskega parlamenta 12. oktobra 202032 se je ECB zavezala, 
da bo s Parlamentom še naprej razpravljala o tej temi,33 med drugim tudi o rezultatih 
javnega posvetovanja ECB o digitalnem euru. Delo Eurosistema na tem področju 
obsega uravnoteženo oceno priložnosti in izzivov, ki jih prinaša morebitna uvedba 
digitalnega eura v prihodnosti. Kar zadeva navedbe v resoluciji v zvezi z dostopom 
do digitalnega eura zunaj euroobmočja, Eurosistem meni, da bi moral biti digitalni 
euro v sedanjem okolju plačilno sredstvo in ne oblika naložbe. Za dostop 
nerezidentov euroobmočja do digitalnega eura bi se zato morali upoštevati posebni 
pogoji, s katerimi bi se omejila volatilnosti kapitalskih tokov in deviznih tečajev, 
obenem pa bi bila to vseeno priložnost za krepitev mednarodne vloge eura kot 
plačilnega sredstva. 

Kar zadeva pozive resolucije k povečanemu spremljanju tveganj za 
kibernetsko varnost, ECB pojasnjuje, da aktivno sodeluje v evropskih in 
svetovnih pobudah za povečanje kibernetske odpornosti. ECB objavlja 
pričakovanja preglednikov glede kibernetske odpornosti, ki jih ECB uporablja pri 
izvajanju pregleda nad delovanjem infrastrukture finančnih trgov, za katerega je 
pristojna, vzpostavila je okvir za penetracijsko testiranje na podlagi analize groženj 
(okvir TIBER–EU) in predseduje tržno usmerjenemu Odboru za kibernetsko 
odpornost eura (ECRB), ki je uvedel izmenjavo občutljivih informacij o kibernetskih 
incidentih v zaupanja vrednem krogu (CIISI-EU).34 ECB bo še naprej namenjala 
pomembno pozornost zagotavljanju visoke ravni kibernetske odpornosti. 

Kar zadeva poziv resolucije, da naj se razkrijejo rezultati preiskave tehničnih 
okvar v sistemu poravnave TARGET2, se je ECB zavezala, da bo objavila 
glavne ugotovitve preiskave. ECB je 16. novembra 2020 napovedala neodvisen 
zunanji pregled storitev v sistemu TARGET.35 ECB bo do drugega četrtletja 2021 
identificirala in odpravila razloge za incidente ter objavila glavne ugotovitve 
zunanjega pregleda. ECB se je zavezala, da ji bodo ti incidenti v poduk, da bo glede 
ugotovitev povsem transparentna in da bo ukrepala, kot bo potrebno, da bo lahko še 
naprej zagotavljala zelo učinkovito in zanesljivo infrastrukturo finančnih trgov.36 

 
32  Glej A digital euro for the digital era, uvodna izjava Fabia Panette, člana Izvršilnega odbora ECB, na 

seji Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta, 12. oktober 2020.  
33  Glej na primer dopis Fabia Panette poslanki Evropskega parlamenta Irene Tinagli z dne 18. januarja 

2021 o zaključenem javnem posvetovanju ECB o digitalnem euru.  
34  Pobuda za izmenjavo informacij CIISI-EU je bila vzpostavljena v okviru Odbora za kibernetsko 

odpornost eura, foruma na visoki ravni, ki mu predseduje ECB in v katerem sodelujejo centralne banke, 
evropski organi, operaterji kritičnih infrastruktur finančnega trga in zunanji ponudniki storitev. 

35  Glej sporočilo za javnost, »ECB announces independent review of payments system outage«, ECB, 
16. november 2020. 

36  Glej tudi dopis predsednice ECB poslancu Evropskega parlamenta Markusu Ferberju o sistemu 
TARGET2, 21. januar 2021. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201012_1%7E1d14637163.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210118_Panetta_Tinagli%7Ee053c06e53.en.pdf?23748c4ad3fcb2393a80d989a220b6a4
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201116%7E7b08f0a3c5.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter210122_Ferber%7Ea55c2d402a.en.pdf
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Kar zadeva poziv resolucije, da naj ECB ne zmanjšuje količine bankovcev v 
obtoku, ECB poudarja, da bodo vsi apoeni iz serije Evropa, od bankovcev za 
5 € do bankovcev za 200 €, ostali v obtoku. Vrednost bankovcev v obtoku se je 
leta 2020 povečala za približno 11%, tj. za 142 milijard EUR, kar je največje 
absolutno povečanje bankovcev v obtoku od njihove uvedbe leta 2002.37 Študija o 
plačilnih navadah v euroobmočju iz leta 2019 je pokazala tudi, da v euroobmočju 
gotovina prevladuje pri plačilih malih vrednosti, ki jih potrošniki opravijo osebno.38 Da 
bi ohranila zaupanje v eurogotovino, ECB še naprej proučuje in razvija prihodnje 
oblikovne podobe bankovcev z novimi, najsodobnejšimi zaščitnimi elementi. 

6 Ekonomska in monetarna unija 

Kar zadeva mednarodno vlogo eura, ECB znova poudarja, da h globalni 
privlačnosti eura prispeva predvsem bolj poglobljena in popolnejša 
ekonomska in monetarna unija, vključno z napredkom pri vzpostavitvi unije 
kapitalskih trgov.39 Za globalno privlačnost eura je pomembno tudi izvajanje 
zdravih ekonomskih politik v euroobmočju. Z dokončanjem bančne unije bi bilo 
euroobmočje odpornejše, medtem ko bi napredek pri vzpostavitvi unije kapitalskih 
trgov prispeval h globljim in bolj likvidnim finančnim trgom. To bi po drugi strani 
posredno spodbudilo mednarodno uporabo eura kot mednarodne valute na področju 
naložb, financiranja in poravnave. Pandemija koronavirusa (COVID-19) je izpostavila 
nujnost teh politik in reformnih prizadevanj. 

Kar zadeva poziv resolucije k plodnemu sodelovanju z državami članicami 
zunaj euroobmočja, ECB in nacionalne centralne banke tesno sodelujejo v 
ESCB, pri čemer je njihov poglavitni cilj, da vse države članice brez odstopanja 
dosežejo tretjo fazo ekonomske in monetarne unije. Kot odraz skupnih 
prizadevanj Unije, držav članic ter ECB in nacionalnih centralnih bank v ESCB se 
euroobmočje stalno širi in tako zdaj obsega 19 držav članic. Leta 2020 sta se 
Bolgarija in Hrvaška pridružili mehanizmu deviznih tečajev (ERM II), kar je predpogoj 
za izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev za uvedbo eura, kot je določeno v 
Pogodbah. 

7 Institucionalne zadeve 

Kar zadeva predloge v resoluciji, da je treba dodatno izboljšati ureditev ECB 
glede demokratične odgovornosti, ECB meni, da je sedanja ureditev 
učinkovita, obenem pa je pripravljena z Evropskim parlamentom še dodatno 
proučiti, kako lahko učinkovito izpolnjuje svoje obveznosti na področju 
demokratične odgovornosti. ECB pojasnjuje, da je po Pogodbi demokratično 
odgovorna predvsem Evropskemu parlamentu, občasno pa sodeluje tudi pri 

 
37  Statistika o bankovcih in kovancih v obtoku je objavljena na spletnem mestu ECB in se posodablja 

približno na 14. delovni dan v vsakem mesecu. 
38  Glej »Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)«, ECB, december 2020. 
39  Glej »The international role of the euro«, ECB, Frankfurtu na Majni, junij 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.spacereport202012%7Ebb2038bbb6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire202006%7E81495c263a.en.html
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izmenjavi mnenj z nacionalnimi parlamenti. Kar zadeva poziv Evropskega 
parlamenta k medinstitucionalnemu sporazumu, da bi se formalizirale in presegle 
obstoječe prakse demokratične odgovornosti, morajo vse spremembe temeljiti na 
določbah primarne zakonodaje EU, ki opredeljujejo obveznosti na področju 
demokratične odgovornosti, spoštujejo načelo neodvisnosti centralne banke in so 
dovolj fleksibilne, da omogočajo sedanje in prihodnje zahteve po nadzoru delovanja 
ECB. 

Pozive Evropskega parlamenta k dodatni transparentnosti glede nasprotij 
interesov in k okrepljeni politiki v zvezi s prijavami kršitev je ECB v celoti 
upoštevala. ECB je precej zvišala raven transparentnosti in demokratične 
odgovornosti z objavo izjave o interesih za vse člane visokih organov in mnenj40 
Odbora za poklicno etiko, v katerih so zajeta ne le dejanska, ampak tudi morebitna 
nasprotja interesov in pozaposlitvene aktivnosti visokih uradnikov ECB. ECB je 
oktobra 2020 sprejela izboljšan okvir za prijavo kršitev, vključno z uporabniku 
prijaznim in anonimnim orodjem za poročanje, in zanesljiva pravila za zaščito 
žvižgačev pred povračilnimi ukrepi. Okvir je skladen z načeli iz direktive EU o 
prijavah kršitev41 in se uporablja za vse visoke uradnike v ECB. 

Kar zadeva poziv resolucije, da naj ECB zagotovi neodvisnost članov 
Revizijskega odbora in se izogiba nasprotju interesov članov Odbora za 
poklicno etiko, ECB opozarja, da je neodvisnost članov izrecno določena v 
mandatu Revizijskega odbora in v sklepu o ustanovitvi Odbora za poklicno 
etiko. Svet ECB je v zadnjih letih sprejel več ukrepov, s katerimi je povečal 
neodvisnost in raznolikost Odbora za poklicno etiko in Revizijskega odbora. Svet 
ECB je julija 2019 za članico Odbora za poklicno etiko imenoval glavno svetovalko 
za poklicno etiko v nevladni organizaciji in nekdanjo svetovalko za poklicno etiko v 
Mednarodnem denarnem skladu. Z nedavnim pregledom mandata Revizijskega 
odbora42 se krepi neodvisnost in nepristranskost članov v več pogledih, na primer z 
zahtevo, da morajo zunanji člani predložiti izjavo o interesih, in z razširitvijo nabora 
primernih članov. Revidirani mandat določa, da je najmanj en zunanji član izbran 
izmed posameznikov, ki pred tem še niso zasedali položaja znotraj Eurosistema. 
Obenem pa je po mnenju ECB ključno, da so med člani obeh odborov tudi nekdanji 
visoki uradniki ECB, ker so njihove izkušnje in poglobljeno poznavanje 
institucionalne ureditve, vlog in pristojnosti ter zadev ECB neprecenljivi pri 
ugotavljanju dejanskih in morebitnih tveganj oziroma nasprotij interesov. 

Kar zadeva navedbe v resoluciji v zvezi s politiko komuniciranja, ECB 
pojasnjuje, da so dvostranski pogovori z opazovalci ECB, vključno z glavnimi 

 
40  Glej mnenja Odbora ECB za poklicno etiko. 
41  Glej ECB Decision of 20 October 2020 amending the European Central Bank Staff Rules as regards 

the introduction of a whistleblowing tool and enhancements to the whistleblower protection 
(ECB/2020/NP37) in Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1575 z dne 27. oktobra 2020 glede 
ocenjevanja informacij o kršitvah, ki se sporočajo prek orodja za žvižgače, kadar je zadevna oseba 
visoki uradnik ECB, in nadaljnjega ukrepanja na podlagi teh informacij (ECB/2020/54). Nova politika v 
zvezi s prijavami kršitev upošteva in je usklajena z osnovnimi načeli iz direktive EU o prijavah kršitev, 
vključno s poročanjem Evropskemu uradu za boj proti goljufijam. Izboljšana politika ECB uvaja tudi 
poseben proces za prijavo kršitev, ki se pripisujejo visokim uradnikom ECB (velja za vse člane Sveta 
ECB in Nadzornega odbora), pri čemer proces zagotavlja žvižgačem in pričam enako raven zaščite. 

42  Glej Mandat Revizijskega odbora, ECB, december 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/opinions_ethics_com/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937
https://www.ecb.europa.eu/ecb/shared/pdf/corgov/202012_audcomman.sl.pdf
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ekonomisti in direktorji raziskav, potekali znotraj vzpostavljenega okvira, ob 
upoštevanju vzpostavljenih zaščitnih ukrepov in so bili razkriti z redno objavo 
koledarjev obveznosti. Stiki z zasebnim finančnim sektorjem omogočajo ECB 
dodaten vpogled in razumevanje trgov in tako prispevajo k oblikovanju naravnanosti 
denarne politike ECB. Ti stiki torej podpirajo ECB pri izpolnjevanju njenega mandata 
v korist državljanov euroobmočja. Da bi v celoti izpolnjevala najvišje standarde 
transparentnosti in demokratične odgovornosti, je ECB vzpostavila zanesljiv okvir za 
stike s predstavniki zasebnega sektorja. Kodeks ravnanja in vodilna načela za 
zunanje komuniciranje v ECB jasno opredeljujejo pogoje za takšne izmenjave 
mnenj.43 Ta je okvir se je upošteval pri pogovorih z glavnimi ekonomisti in analitiki v 
finančnih institucijah, pogovori pa so bili v celoti razkriti z redno objavo koledarjev 
obveznosti. Trenutno se ti pogovori ne opravljajo po tiskovni konferenci Sveta ECB. 
ECB stalno revidira svoje politike in prakse v zvezi s komuniciranjem, da bi bile čim 
bom učinkovite in bi obenem vedno ostale transparentne. Zato se ponovno proučuje 
format pogovorov, ki jih omenja resolucija.44 

ECB pozdravlja poziv Evropskega parlamenta k bolj podrobnemu razkritju 
socialnih zadev in zadev v zvezi z zaposlenimi ter zadev upravljanja in vodenja, 
ker se zaveda, kako pomembna je transparentnost nefinančnih informacij ter 
izboljšana kakovost in razpoložljivost takšnih podatkov. ECB od leta 2010 
razkriva celovit sklop okoljskih podatkov in ciljev v okoljski izjavi, ki jo pripravi v 
skladu z evropskim sistemom za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)45 in objavi 
vsako leto. Povzetek okoljske uspešnosti je vključen tudi v letno poročilo ECB. Leta 
2021 je ECB začela z razširitvijo obstoječega okvira za poročanje okoljskih podatkov, 
da bi vključeval tudi gospodarske zadeve, zadeve upravljanja in vodenja ter socialne 
zadeve, pri čemer upošteva zahteve iz Direktive EU 2014/95 o nefinančnem 
poročanju46 in smernice za nadaljnje ukrepanje. Cilj ECB je, da leta 2022 začne 
objavljati razkritja, povezana s trajnostnostjo, ki se bodo v letu 2022 nanašala na 
uspešnost ECB v letu 2021. Prehod k celostnemu okviru in poročanju o trajnostnosti 
bo podpiral tudi novi center ECB za podnebne spremembe.47 ECB je poleg tega kot 
organizacija opazovalka sodelovala pri delu projektne skupine European Lab za 
priprave na določitev morebitnih standardov EU za nefinančno poročanje, za kar je 
Evropska komisija pooblastila Evropsko svetovalno skupino za računovodsko 
poročanje. 

Kar zadeva poročanje o socialnih zadevah in zadevah v zvezi z zaposlenimi, 
ECB relevantne informacije in glavne podatke že objavlja v letnih poročilih. V 
letno poročilo ECB so vključene informacije o sestavi delovne sile, o tekočih 
programih za krepitev sposobnosti vodenja, o okvirih za poklicni in strokovni razvoj 

 
43  Za kodeks ravnanja ECB glej člen 8 Kodeksa ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke in 

Vodilna načela za zunanje komuniciranje visokih uradnikov Evropske centralne banke. 
44  Glej tudi dopis predsednice ECB poslancu Evropskega parlamenta Chrisu MacManusu, 21. januar 

2021. 
45  Letna okoljska izjava ECB je objavljena na spletnem mestu ECB. 
46  Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 

2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in 
skupin (UL L 330, 15. 11. 2014). 

47  Glej sporočilo za javnost, »ECB sets up climate change centre«, ECB, 25. januar 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52019XB0308%2801%29
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.sl.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter210122_MacManus_1%7E4f4efccba5.en.pdf?518a0e296883e717abf2cca3becdfd5c
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/green/html/index.sl.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1%7E3fc4ebb4c6.en.html
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zaposlenih ter o pobudah na področju raznolikosti in vključenosti, ki krepijo in 
spodbujajo vključujočo kulturo v ECB.48 V zadnjih letih se je poročanje osredotočalo 
na ukrepe, ki so bili sprejeti za doseganje boljše uravnoteženosti spolov v ECB, 
vključno z novo strategijo na področju uravnoteženosti spolov za obdobje 2020–
2026 in dejavnostmi za spodbujanje vključujočega vedenja, ki so se izvajale v 
sodelovanju z mrežami raznolikosti v ECB. Da bi še dodatno razkrila informacije o 
socialnih zadevah in zadevah v zvezi z zaposlenimi ter tako upoštevala predloge, 
opredeljene v direktivi o nefinančnem poročanju, namerava ECB uporabiti podoben 
pristop tudi za poročanje o napredku pri izvajanju novega kariernega okvira, ki je bil 
uveden na začetku leta 2020, vključno s poročanjem o glavnih značilnostih (profili 
splošnih vlog, horizontalna mobilnost in interno zaposlovanje, uvedba novih 
možnosti napredovanja itd.). ECB bo sporočala tudi več informacij o vidikih dobrega 
počutja, uspešnosti in kariernega razvoja zaposlenih, o politikah raznolikosti in 
enakih možnostih v ECB ter o tekočem proučevanju novih načinov dela v prihodnosti 
po pandemiji. 

ECB se je seznanila z navedbami v resoluciji, da naj uravnoteži zastopanost 
spolov v Izvršilnem odboru ECB, in s pozivom državam članicam, da naj si 
aktivno prizadevajo za to, da bo pri prihodnjih predlogih za ožji izbor in 
imenovanja kandidatov zagotovljena uravnotežena zastopanost spolov. Proces 
imenovanja članov Izvršilnega odbora ECB je določen v členu 283(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in v členu 11.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema 
centralnih bank in Evropske centralne banke.49 O spremembah načina izvajanja 
Pogodbe, kar zadeva izbirni postopek za člane Izvršilnega odbora ECB, odločata 
Svet in Evropski parlament. 

Čeprav ECB ne more vplivati na sestavo Izvršilnega odbora, pa je zavezana 
doseganju boljše uravnoteženosti spolov znotraj organizacije, predvsem z 
ukrepi in cilji, ki so uvedeni od leta 2013. Te pobude so privedle do opaznega 
povečanja deleža žensk na vodstvenih položajih v ECB.50 ECB je maja 2020 
napovedala novo strategijo za nadaljnje izboljšanje uravnoteženosti spolov med 
zaposlenimi na vseh ravneh.51 S politiko se opredeljujejo letni ciljni deleži žensk, ki 
so imenovane na nova in prosta delovna mesta, ter skupni ciljni delež žensk med 
zaposlenimi v različnih plačnih razredih. Za doseganje ciljev naj bi se delež žensk na 
različnih ravneh povečal med 36% in 51% do leta 2026. Cilje dopolnjuje nabor 
dodatnih ukrepov za spodbujanje uravnoteženosti spolov, ki se bodo izvajali od leta 
2021. 

 

 
48  Informacije o socialnih zadevah in zadevah v zvezi z zaposlenimi so na primer v razdelku 12.1 Letnega 

poročila ECB 2019.  
49  Člane Izvršilnega odbora ECB imenuje Evropski svet na priporočilo Sveta Evropske unije po 

posvetovanju z Evropskim parlamentom in Svetom ECB. 
50  Ob koncu leta 2019 je bil delež žensk na visokih vodstvenih položajih skoraj 31% (v primerjavi z 12% 

ob koncu leta 2012). Poleg tega so ženske ob koncu leta 2019 zasedale 30% položajev na vseh 
vodstvenih ravneh v ECB (v primerjavi s 17% ob koncu leta 2012). Gledano v celoti je delež žensk med 
zaposlenimi v ECB ob koncu leta 2019 znašal 45% (v primerjavi s 43% ob koncu leta 2012). 

51  Glej sporočilo za javnost »ECB announces new measures to increase share of female staff members«, 
ECB, 14. maj 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2019%7Ec199d3633e.sl.html#toc86
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514%7E94dbb7c109.en.html
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