Odpoveď na podnety Európskeho
parlamentu uvedené v jeho uznesení
o výročnej správe ECB za rok 2019
Výročnú správu ECB za rok 2019 predložil 7. mája 2020 viceprezident ECB v rámci
osobitného zasadania Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové
veci. 1 Prezidentka ECB sa 8. februára 2021 zúčastnila na plenárnej diskusii
Európskeho parlamentu o výročnej správe. 2 V nasledujúci deň Parlament prijal
uznesenie o výročnej správe ECB za rok 2019 (ďalej len „uznesenie“). 3
Pri príležitosti predloženia výročnej správy ECB za rok 2020 Európskemu
parlamentu ECB zároveň poskytuje svoju odpoveď na podnety Európskeho
parlamentu uvedené v uznesení. 4
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Menová politika
Pokiaľ ide o pripomienky k vedľajším účinkom menovej politiky ECB uvedené
v uznesení, ECB sa domnieva, že jej opatrenia sú veľmi účinné pri podpore
hospodárskej aktivity a ochrane strednodobej cenovej stability, pričom
nepriaznivé vedľajšie účinky zostávajú pod kontrolou. Prijaté opatrenia boli
potrebné a primerané vážnym rizikám, ktoré pre cenovú stabilitu, transmisný
mechanizmus menovej politiky a hospodársky výhľad v eurozóne predstavujú
pretrvávajúce náročné podmienky spôsobené pandémiou. 5 Vhodnosť opatrení
prijatých počas pandémie koronavírusu (COVID-19) spočíva najmä v tom, že
prispievajú k priaznivým podmienkam financovania, ktoré sú potrebné na oživenie
hospodárstva eurozóny a na to, aby sa inflácia vrátila k vývoju pred pandémiou.
V súčasných veľmi neistých podmienkach sa prijaté politické opatrenia považujú za
efektívnejšie ako alternatívne nástroje menovej politiky na udržanie požadovanej
menovej akomodácie. ECB okrem toho zastáva názor, že pozitívny vplyv
dodatočných opatrení na dosahovanie jej cieľa cenovej stability jednoznačne
prevažuje nad možnými negatívnymi účinkami v iných oblastiach hospodárskej
politiky. Počas pandémie mala ECB príležitosť verejne prezentovať uvedené
hodnotenie pri viacerých príležitostiach vrátane pravidelnej komunikácie
s Európskym parlamentom.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke ECB.
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Ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke ECB.
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Znenie prijatého uznesenia je k dispozícii na internetovej stránke Európskeho parlamentu.
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Táto odpoveď sa nezaoberá otázkami uvedenými v uznesení Európskeho parlamentu o bankovej únii.
Diskusia k týmto otázkam sa nachádza vo výročnej správe ECB o činnosti dohľadu. Odpoveď na
uznesenie o bankovej únii bude zverejnená neskôr v priebehu tohto roka.
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Ďalšie informácie: list prezidentky ECB poslancovi Európskeho parlamentu Svenovi Simonovi
o menovej politike, 29. júna 2020.
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Pokiaľ ide o požiadavku uznesenia, aby sa monitorovala primeranosť
programov nákupu ECB vzhľadom na riziká v jej súvahe, ECB uplatňuje rámce
riadenia rizík, ktorých účelom je zabezpečiť účinnosť a efektívnosť jej politík,
ako aj ochranu súvahy Eurosystému. ECB tieto riziká veľmi pozorne sleduje
a nepretržite ich riadi, aby ich udržala na úrovni, ktorá neohrozuje súvahu
Eurosystému. ECB napríklad v rámci svojich nákupov nadobúda len aktíva
s dostatočnou kreditnou kvalitou podľa špecifických kritérií akceptovateľnosti. Okrem
toho uplatňuje podrobné pravidlá alokácie na základe referenčných hodnôt
a stanovuje limity objemu nákupov s cieľom zabezpečiť diverzifikáciu a usmerňovať
nákupy podľa jednotlivých jurisdikcií, trhových segmentov, emitentov a cenných
papierov. 6
Pokiaľ ide o riziká inflácie cien aktív spomenuté v uznesení, podľa ECB sú
tieto riziká vo všeobecnosti zjavne pod kontrolou, hoci v niektorých
segmentoch trhu existujú náznaky potenciálneho nadhodnotenia. Výnosy
štátnych dlhopisov eurozóny sú teraz vo všeobecnosti na úrovni pozorovanej pred
vypuknutím pandémie, s podporou menovej politiky ECB. Výrazne sa zotavili aj
akciové trhy a ceny podnikových dlhopisov v eurozóne: ceny akcií sú v blízkosti
úrovní pred pandémiou a spready podnikových dlhopisov sú na úrovni alebo mierne
nad úrovňou spred pandémie. Celkovo sa však ceny finančných aktív eurozóny na
základe rizík nezdajú byť nadhodnotené, pretože riziko nie je v historickom
porovnaní podhodnotené. ECB v každom prípade naďalej veľmi pozorne sleduje
vývoj na finančných trhoch v eurozóne, pokiaľ ide o ich vplyv na plynulosť transmisie
priaznivých podmienok financovania do všetkých jurisdikcií eurozóny. 7
Pokiaľ ide o rastúce ceny bývania, ECB konštatuje, že v posledných rokoch sa
v niektorých krajinách zvýšila zraniteľnosť v sektore rezidenčných
nehnuteľností. Hoci ECB tento vývoj pozorne sleduje, riešenie potenciálnych
rastúcich obáv z týchto rizík by bolo v prvom rade zodpovednosťou iných tvorcov
politiky. Mnohé krajiny eurozóny už prijali opatrenia na obmedzenie rizík
prameniacich z trhov s rezidenčnými nehnuteľnosťami. ESRB vydáva od roku 2016
varovania v súvislosti s vývojom rezidenčných nehnuteľností v jednotlivých krajinách.
ESRB v súčasnosti hodnotí dodržiavanie týchto odporúčaní a ich účinnosť. 8
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia k potenciálne chybnému rozdeľovaniu
zdrojov, ECB sa domnieva, že opatrenia jej menovej politiky pomohli zabrániť
hlbšiemu a dlhodobejšiemu hospodárskemu poklesu počas krízy COVID-19,
v dôsledku ktorého by sa štrukturálne zdravé podniky mohli stať neziskovými
a tým z dlhodobého hľadiska neživotaschopnými. Bude dôležité zabezpečiť, aby
podporné opatrenia, najmä vo fiškálnej oblasti, boli dočasné a cielenejšie s cieľom
zmierniť riziká chybného rozdeľovania zdrojov z dlhodobejšieho hľadiska, po tom,
6

Viac informácií o zmierňovaní finančných rizík spojených s programami PEPP a APP prostredníctvom
príslušných rámcov sú v časti 2.3 výročnej správy ECB za rok 2020.
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Rizikové prémie na akciových trhoch eurozóny konkrétne v súčasnosti nie sú na veľmi nízkej úrovni
a ani trhy s podnikovými dlhopismi nevykazujú výrazné známky nadmerného podstupovania rizika.
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V polovici roka 2019 boli štyrom krajinám eurozóny adresované osobitné odporúčania, ktoré si
vyžadujú prijatie makroprudenciálnych politík. Ďalším dvom krajinám eurozóny boli adresované
varovania. ESRB vo svojom hodnotení nezohľadnil len cenový vývoj, ale aj zadlženosť domácností,
rast poskytovania hypotekárnych úverov a uvoľňovanie úverových štandardov.
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ako jednoznačne odznejú dôsledky krízy COVID-19. Okrem toho je dôležité, aby
v potrebných prípadoch efektívne prebiehali konkurzné konania, čo umožní
podnikom s neživotaschopnými obchodnými modelmi opustiť trh a podporí účinné
riešenie problémových úverov. Takýto postup by mal tiež prispieť k zlepšeniu
podmienok bankového financovania a môže podnietiť banky, aby priebežne
prerozdeľovali finančné prostriedky produktívnejším podnikom a pracovníkom. 9
Pokiaľ ide o výzvu uvedenú v uznesení, aby ECB preskúmala distribučné
účinky svojich opatrení, ECB poukazuje na viacero štúdií, ktoré v tejto oblasti
uskutočnila. 10 Z týchto analýz vo všeobecnosti vyplýva, že akomodačné
menovopolitické opatrenia ECB prispeli v strednodobom horizonte k zníženiu
príjmovej nerovnosti, keďže podporujú zamestnanosť, čo je zvyčajne v prospech
domácností s nízkymi príjmami. Pokiaľ ide konkrétne o vplyv programov nákupu
aktív ECB na majetkovú nerovnosť, z dostupných informácií vyplýva, že hoci rastúce
ceny akcií majetkovú nerovnosť zvyšujú, tento nárast je vo všeobecnosti
kompenzovaný súbežným rastom cien nehnuteľností na bývanie, keďže
nehnuteľnosti na bývanie sú medzi domácnosťami v eurozóne pomerne rovnomerne
rozložené a predstavujú približne 75 % celkových aktív domácností.

2

Meranie inflácie
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia k meraniu inflácie a koncepcii HICP, ECB
poznamenáva, že otázky merania inflácie a reprezentatívnosti bývania v rámci
HICP sa skúmajú v kontexte revízie stratégie menovej politiky ECB.
V súčasnosti index HICP zachytáva náklady na bývanie iba čiastočne. Náklady na
prenájom predstavujú približne 6,5 % výdavkov zahrnutých do HICP eurozóny a ako
náklady na bývanie vo vlastnom obydlí (owner-occupied housing – OOH) sú
zahrnuté len výdavky na údržbu a menšie opravy, ako aj ostatné prevádzkové
náklady. 11 Ostatné zložky výdavkov OOH, najmä náklady domácností na vlastnené
nehnuteľnosti, nie sú v súčasnosti do indexu HICP zahrnuté, hoci v roku 2019
vlastnilo svoje hlavné bydlisko viac ako 65 % domácností v eurozóne. ECB
podporuje zahrnutie indexu cien OOH do indexu HICP za predpokladu, že je možné
odstrániť súvisiace technické problémy a že to neohrozí jeho zameranie na
spotrebné výdavky domácností a spoľahlivosť jeho zostavovania.
Podľa experimentálnych výpočtov by upravené hodnoty inflácie, ktoré
pripisujú vyššiu váhu nákladom na bývanie, boli v súčasnosti mierne vyššie
ako ročná miera inflácie HICP. Podľa predbežných odhadov by rozdiel medzi
9

Ďalšie informácie: Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. a Benalal, N. (red.), Structural policies in the
euro area, Occasional Paper Series, č. 210, ECB, Frankfurt nad Mohanom, jún 2018.
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Ďalšie informácie: Dossche, M, Slačálek, J. a Wolswijk, G., Monetary policy and inequality, Economic
Bulletin, číslo 2, ECB, Frankfurt nad Mohanom, marec 2021; Hauptmeier, S., Holm-Hadulla, F.
a Nikalexi, K., Monetary Policy and regional inequality, Working Paper Series, č. 2385, ECB, Frankfurt
nad Mohanom, marec 2020; Lenza, M. a Slacalek, J., How Does Monetary Policy Affect Income and
Wealth Inequality? Evidence from Quantitative Easing in the Euro Area, Working Paper Series, č. 2190,
ECB, Frankfurt nad Mohanom, október 2018.
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Prevádzkové náklady zahŕňajú výdavky na vykurovanie, elektrinu, dodávku vody a zber odpadu
a odpadových vôd.
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hodnotou upraveného a skutočného indexu HICP v treťom štvrťroku 2020
predstavoval 0,1 až 0,3 percentuálneho bodu. V minulosti by takéto úpravy zároveň
viedli k nižšej miere inflácie (záporný rozdiel) v závislosti od stavu cyklu cien
nehnuteľností na bývanie. 12
Pred prijatím konečného rozhodnutia treba dôkladne posúdiť dôsledky
zahrnutia OOH do indexu HICP. Koncepčné alternatívy merania OOH a ich klady
a zápory v porovnaní so súčasným rámcom indexu HICP sa zvažujú v kontexte
revízie stratégie menovej politiky ECB a budú oznámené po jej ukončení, ktoré je
naplánované na druhý polrok 2021. V konečnom dôsledku je rozhodnutie
o optimálnom zohľadnení indexu OOH v rámci HICP, na základe návrhu Európskej
komisie (v nadväznosti na prípravné práce Eurostatu a štatistických úradov
členských štátov EÚ), zodpovednosťou Európskeho parlamentu a Rady Európskej
únie. ECB po skončení revízie stratégie menovej politiky predloží svoje stanovisko
a pri riešení prípadných nadväzujúcich otázok je pripravená spolupracovať so
všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.
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Zmena klímy
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia k opatreniam prijatým na riešenie otázky
klimatických zmien, ECB poznamenáva, že v roku 2020 v rámci svojho
mandátu naďalej zintenzívňovala svoju účasť na témach súvisiacich so
zmenou klímy. Novovytvorené interné centrum pre klimatické zmeny, ktorého
zriadenie sa podporuje aj v uznesení Parlamentu, pomôže využívať interné odborné
znalosti a formovať klimatickú agendu ECB. 13
Pokiaľ ide o odporúčanie, aby ECB zosúladila svoj kolaterálový rámec
s klimatickými rizikami, ECB poznamenáva, že začala začleňovať aspekty
týkajúce klimatických rizík do rámca vykonávania menovej politiky
a v kontexte revízie stratégie svojej menovej politiky posudzuje ďalšie kroky.
ECB neustále hodnotí finančné inovácie súvisiace so zmenou klímy z hľadiska
zásad a kritérií akceptovateľnosti kolaterálu. V septembri 2020 ECB oznámila, že od
januára 2021 bude akceptovať určité dlhopisy viazané na udržateľnosť ako kolaterál
a pri nákupe aktív. 14 Interne sa naďalej pracuje na podpore lepšieho pochopenia
účinkov zmeny klímy a súvisiacich politík na hospodárstvo, poskytovanie úverov
a transmisiu menovej politiky, a to aj pokiaľ ide o kolaterálový rámec. V spojitosti
s klimatickými rizikami ECB posudzuje možné spôsoby, ako zlepšiť svoje schopnosti
v oblasti riadenia rizík v súvislosti so súvahou Eurosystému.
ECB súhlasí s tým, že je dôležité, aby finančné trhy lepšie rozumeli
klimatickým rizikám spojeným s finančnými aktívami a lepšie ich oceňovali.
Úplné odstránenie súčasnej informačnej medzery si vyžaduje častejšie a lepšie
12

Podrobnejšie informácie sú v boxe Hodnotenie vplyvu nákladov na bývanie na infláciu HICP,
Ekonomický bulletin, číslo 8, ECB, 2016.
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Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB sets up climate change center, ECB, 25. januára 2021.

14

Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB to accept sustainability-linked bonds as collateral, ECB,
22. septembra 2020.
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zverejňovanie informácií. ECB v tejto súvislosti podporuje iniciatívy vyplývajúce
z akčného plánu EÚ o udržateľnom financovaní. ECB v súčasnosti skúma ďalšie
možnosti podpory lepšieho zverejňovania informácií s cieľom prispieť
k všeobecnému porozumeniu klimatickým rizikám a zlepšeniu tvorby trhových cien.
V tejto súvislosti Eurosystém 4. februára 2021 oznámil, že v nasledujúcich dvoch
rokoch má v úmysle začať každoročne zverejňovať informácie súvisiace s klímou
v spojitosti so svojimi nemenovopolitickými portfóliami v eurách. 15 Je však potrebné
pripomenúť, že od samotného zlepšenia zverejňovania informácií nemožno
očakávať vyriešenie problému nesprávneho oceňovania finančných rizík súvisiacich
so zmenou klímy. Ten si bude vyžadovať opatrenia v iných oblastiach politiky, najmä
účinné mechanizmy stanovovania cien uhlíka, na internalizáciu environmentálnych
externalít.
ECB okrem toho podnikla dôležité kroky na začlenenie environmentálnych
štandardov do svojich nemenovopolitických portfólií vrátane portfólií
vlastných zdrojov a portfólií penzijných fondov. ECB zvýšila podiel zelených
dlhopisov vo svojom portfóliu vlastných zdrojov z 0,5 % v januári 2020 na terajších
3,5 %, 16 pričom v nasledujúcich rokoch sa plánuje ďalší nárast. 17 Pokiaľ ide o jej
portfóliá penzijných fondov, ECB uplatňuje všeobecnú sociálne zodpovednú
investičnú politiku založenú na obmedzenej exklúzii a pravidlách hlasovania
v zastúpení, ktoré zohľadňujú environmentálne a sociálne štandardy a štandardy
správneho riadenia. V roku 2020 ECB nahradila všetky štandardné benchmarkové
akciové indexy sledované portfóliom penzijných fondov nízkouhlíkovými
ekvivalentmi, čím sa výrazne znížila uhlíková stopa tried kapitálových aktív. ECB
bude v budúcnosti skúmať možné využitie novovytvorených nízkouhlíkových
referenčných indexov s pevným výnosom pri niektorých triedach aktív s pevným
výnosom vo svojom portfóliu penzijných fondov.
Pokiaľ ide o požiadavku uznesenia týkajúcu sa proaktívneho a kvalitatívneho
prístupu k riadeniu rizík, ktorý zahŕňa systémové riziká súvisiace so zmenou
klímy, ECB už v rámci svojej funkcie zabezpečovania finančnej stability
a funkcie bankového dohľadu prijala významné opatrenia. ECB včas
identifikovala potenciálny systémový význam rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu
vyplývajúcich zo zmeny klímy. 18 V tejto súvislosti ECB podniká konkrétne kroky na
posilnenie úlohy klimatického rizika pri monitorovaní finančnej stability a bankovom
dohľade. V prvom prípade ECB zohľadňuje klimatické riziko pri monitorovaní
finančnej stability vytvorením pokročilého monitorovacieho rámca – ako to dokazuje
nedávna spoločná správa Eurosystému a Európskeho výboru pre systémové riziká 19
15

Ďalšie informácie: tlačová správa, Eurosystem agrees on common stance for climate change-related
sustainable investments in non-monetary policy portfolios, ECB, 4. februára 2021.

16

Portfólio vlastných zdrojov ECB pozostáva z jej splateného základného imania, všeobecného
rezervného fondu a rezervy na krytie finančných rizík.
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Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB to invest in Bank for International Settlements’ green bond fund,
ECB, 25. januára 2021.

18

Ďalšie informácie: analýzy ECB, najmä Climate change and financial stability, Financial Stability
Review, ECB, máj 2019; Euro area banks’ sensitivity to corporate decarbonisation, Financial Stability
Review, ECB, máj 2020.
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Ďalšie informácie: Positively green: Measuring climate change risks to financial stability, Európsky
výbor pre systémové riziká, jún 2020.
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– a zahrnutím klimatického rizika do rámca záťažového testovania spolu s bankovým
dohľadom ECB. Pokiaľ ide o dohľad nad jednotlivými bankami, v rámci bankového
dohľadu už ECB podnikla dôležité kroky na zlepšenie informovanosti a pripravenosti
bánk na riadenie klimatických rizík. Predovšetkým uverejnila všeobecné zásady ku
klimatickým a environmentálnym rizikám, 20 v ktorých vysvetľuje, ako majú banky
podľa jej očakávaní bezpečne a obozretne riadiť tieto druhy rizík a transparentne
o nich informovať podľa súčasného prudenciálneho rámca. Od inštitúcií sa očakáva
začlenenie klimatických rizík ako faktorov existujúcich rizikových kategórií do
existujúcich rámcov riadenia rizík. V súlade s prístupom uvedeným v uznesení sa
očakáva, že inštitúcie zaujmú k riadeniu klimatických a environmentálnych rizík a ich
vykazovaniu komplexný, strategický a perspektívny prístup.
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia na posúdenie súladu bankového sektora
s Parížskou dohodou, ECB pripomína svoje ambiciózne kroky v oblasti
finančnej stability aj v oblasti dohľadu. V roku 2020 ECB začala pracovať na
klimatickom záťažovom teste „zhora nadol“, ktorý vychádza z veľmi podrobných
údajov o expozíciách bánk a investičných fondov, a predovšetkým zahŕňa aj
kompromisy medzi fyzickými rizikami zmeny klímy a prípadnými rizikami prechodu
na nízkouhlíkové hospodárstvo. Prvé výsledky tohto rozsiahleho testu majú byť
zverejnené v prvej polovici roka 2021. ECB takisto prispieva k úsiliu v rámci rôznych
európskych a medzinárodných fór preskúmať potrebu a možný návrh regulačných
opatrení na riešenie klimatických rizík. Okrem toho bankový dohľad ECB v roku 2020
v nadväznosti na svoju prácu na pláne riešenia klimatických rizík a súvisiaci zber
údajov zverejnil už spomínané všeobecné zásady ECB ku klimatickým
a environmentálnym rizikám, ktoré budú od začiatku roka 2021 súčasťou
dohľadového dialógu s dohliadanými subjektmi. ECB vykoná v roku 2022 dohľadový
záťažový test so zameraním na oblasť klímy. Výsledky záťažového testu budú
použité ako podklad hodnotenia SREP v roku 2022, spolu so zisteniami dôkladného
posúdenia plnenia očakávaní uverejnených vo všeobecných zásadách ECB ku
klimatickým a environmentálnym rizikám zo strany bánk.
V súvislosti s ďalším úsilím o zvýšenie výskumných kapacít v oblasti vplyvu
zmeny klímy na finančnú stabilitu a eurozónu, ktoré podporuje uznesenie, ECB
poukazuje na zintenzívnenie svojej analytickej práce v tejto oblasti. Vo svojej
správe o finančnej stabilite z novembra 2020 ECB predložila dôkazy, že okrem
financovania transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy by program
udržateľného financovania mohol mať pozitívny vplyv aj na finančnú integráciu
v eurozóne vzhľadom na nižšie úrovne preferovania domácich investícií v prípade
zelených dlhopisov. 21 Pokračuje aj práca na hlbšej analýze klimatických rizík
v spolupráci s partnermi v Eurosystéme a Európskej únii v kontexte spoločného
projektového tímu pre klimatické riziká v rámci Výboru Eurosystému pre finančnú
stabilitu/poradného výboru ESRB pre technické otázky. 22 V rámci revízie stratégie

20

Ďalšie informácie: Všeobecné zásady ku klimatickým a environmentálnym rizikám – Očakávania
dohľadu v súvislosti s riadením rizík a zverejňovaním informácií, ECB, november 2020.

21

Ďalšie informácie: Financial Stability Review, ECB, november 2020.

22

Ďalšie informácie: Positively green: Measuring climate change risks to financial stability, Európsky
výbor pre systémové riziká, jún 2020.
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menovej politiky Eurosystém vytvoril pracovnú skupinu na posúdenie dôsledkov
zmeny klímy na hospodársku a menovú politiku, v rámci ktorej sa stanoví aj plán na
zlepšenie analytických schopností Eurosystému v budúcnosti.
ECB uznáva význam klimatických rizík a ich vplyv na základné funkcie
centrálneho bankovníctva, a preto zohráva aktívnu úlohu v sieti pre
ekologizáciu finančného systému, čím prispieva k podpore plynulého
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. ECB sa stala členom riadiaceho
výboru siete v roku 2020 a prispieva ku všetkým jej piatim špecializovaným
pracovným skupinám (mikroprudenciálna oblasť a dohľad, makrofinančná oblasť,
rozširovanie zeleného financovania, odstraňovanie nedostatkov v údajoch
a výskum).

4

Finančná stabilita
V súlade so súvisiacimi výzvami uvedenými v uznesení ECB pozorne sleduje
riziká v hospodárskom a finančnom sektore spojené s brexitom. Po prechode
na nový režim od 1. januára 2021 sa v prvých týždňoch roku 2021 vďaka rozsiahlym
prípravám orgánov a účastníkov trhu neprejavili žiadne významné riziká vo
finančnom sektore. V posledných rokoch ECB neustále vyzývala účastníkov trhu,
aby sa pripravili na všetky možné výsledky rokovaní medzi Spojeným kráľovstvom
a EÚ. 23 ECB víta dohodu o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným
kráľovstvom, ktorá pomohla obmedziť makroekonomické riziká a zabrániť volatilite
trhu ku koncu prechodného obdobia. Týždenné operácie v eurách, ktoré Bank of
England ponúkala britským bankám na základe menovej swapovej dohody s ECB,
neboli využité. V oblasti bankovníctva doteraz nedošlo k žiadnym závažným
narušeniam pri poskytovaní služieb klientom v EÚ. 24 Pokiaľ ide o nezúčtované
deriváty, ECB zaznamenala, že v priebehu posledných mesiacov roku 2020 došlo vo
vzorke veľkých prichádzajúcich bánk k značnému pokroku pri aktualizácii rizikových
zmlúv. Rozhodnutie o časovo obmedzenej rovnocennosti týkajúce sa centrálnych
protistrán Spojeného kráľovstva prijaté Európskou komisiou ako núdzové opatrenie
pomohlo zabrániť rizikám ohrozujúcim finančnú stabilitu ku koncu prechodného
obdobia. ECB bude v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch naďalej pozorne
sledovať tento vývoj a súvisiace riziká. Vzhľadom na výzvu Európskej komisie, aby
účastníci trhu v EÚ znížili svoje expozície voči centrálnym protistranám Spojeného
kráľovstva, bude ECB monitorovať prípravy v rámci odvetvia a podieľať sa na
činnosti Európskej komisie a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy s cieľom
zachovať finančnú stabilitu EÚ v tejto oblasti.
23

Ďalšie informácie: Assessing the risks to the euro area financial sector from a disruptive hard Brexit,
Financial Stability Review, ECB, november 2018; 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, máj 2019; Financial Stability Review, ECB, november 2020.

24

Bankový dohľad ECB požadoval adekvátne prípravy a monitoroval pokrok svojich dohliadaných bánk
vo všetkých fázach brexitu. Viac informácií: napr. rôzne články o brexite v publikácii ECB Banking
Supervision Newsletter: Brexit: meeting supervisory expectations, február 2019; Brexit: stepping up
preparations, august 2019; Brexit: operational risks increases when banks delay action, november
2019; Brexit: time to move to post- Brexit business models, február 2020; Brexit: banks should prepare
for year-end and beyond, november 2020.
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ECB súhlasí s uznesením, že rast nebankového finančného sektora poukazuje
na potrebu posilniť makroprudenciálnu politiku pre tento sektor. 25 Obdobie
napätia na finančných trhoch v marci 2020 zdôraznilo dôležitosť výrazného
posilnenia odolnosti nebankového finančného sektora. Je potrebné posilniť
regulačný rámec pre nebankový finančný sektor, a to aj z makroprudenciálneho
hľadiska. ECB sa domnieva, že makroprudenciálny prístup by mal dopĺňať existujúce
predpisy zamerané na bezpečnosť jednotlivých inštitúcií a ochranu investorov a mal
by byť prispôsobený špecifickým zraniteľným miestam nebankových subjektov. ECB
podporuje túto politiku a podieľa sa na tejto práci na európskej úrovni
a v medzinárodných fórach, ako je Rada pre finančnú stabilitu.

5

Platobné služby, digitálne euro, kryptoaktíva a kybernetická
bezpečnosť
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia k rastúcemu počtu nebankových
subjektov zoskupených okolo bánk na účel prístupu do platobného systému,
ECB poznamenáva, že v oblasti platieb zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu.
Tieto subjekty, ako napríklad inštitúcie elektronických peňazí podľa smernice
o elektronických peniazoch 26 (EMD 2) a platobné inštitúcie podľa smernice
o platobných službách 27 (PSD 2), sa nepovažujú za oprávnených účastníkov podľa
smernice EÚ o konečnom zúčtovaní 28 (SFD). Preto nemajú priamy prístup
k platobným systémom a systémom vyrovnania obchodov s cennými papiermi
v zmysle tejto smernice. 29 ECB podporuje zahrnutie inštitúcií elektronických peňazí
a platobných inštitúcií ako oprávnených účastníkov do ďalšej revízie smernice SFD
s cieľom uľahčiť priamy prístup k systémom v zmysle SFD, ak spĺňajú podmienky na
prístup do takýchto systémov (na základe rizík).
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia ku kryptoaktívam, ECB priebežne
monitoruje vývoj na trhu s kryptoaktívami a jeho dôsledky na eurozónu
a úlohy centrálnych bánk. Zároveň sa aktívne podieľa na európskych
a celosvetových regulačných iniciatívach v tejto oblasti. V súlade so zásadou
„rovnaká činnosť, rovnaké riziká, rovnaké požiadavky“ sa v súčasnosti po verejnej
konzultácii, ktorá prebiehala do konca roka 2020, dokončuje posilnený komplexný
rámec Eurosystému pre dohľad (oversight) nad elektronickými platobnými nástrojmi,
25

Celkové aktíva v držbe nebankových finančných inštitúcií v eurozóne sa za posledných desať rokov
takmer zdvojnásobili z 25 bil. € v roku 2009 na 47 bil. € v júni 2020, zatiaľ čo ich podiel na celkových
aktívach vo finančnom sektore vzrástol zo 45 % na 58 %.

26

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní
činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (Ú. v. EÚ L 267,
10.10.2009).

27

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných
službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015).

28

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní
v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Ú. v. ES L 166, 11.6.1998).

29

V dôsledku toho majú nebankové subjekty obmedzený prístup len prostredníctvom iných inštitúcií, čím
dochádza k vytváraniu viacerých úrovní, čo môže byť z operačného hľadiska neefektívne a môže to so
sebou prinášať finančné riziká pre nebankové subjekty a inštitúcie umožňujúce nepriamy prístup.
Keďže neexistuje celoeurópske riešenie, niektoré členské štáty umožnili účasť na vnútroštátnej úrovni,
čím vznikajú problémy v oblasti potenciálnych kolízií právnych predpisov a pri vytváraní rovnakých
podmienok.
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schémami a mechanizmami (rámec PISA). 30 ECB sa okrem toho podieľa na
prebiehajúcich európskych a celosvetových iniciatívach zameraných na reguláciu,
dohľad a dozor nad kryptoaktívami 31 a systémami typu stablecoin, s cieľom riešiť
riziká a zároveň podporovať výhody technologických inovácií vo finančnom sektore.
Pokiaľ ide o problematiku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
(AML/CFT) a súvisiaceho dohľadu nad elektronickými peňažnými inštitúciami,
poskytovateľmi služieb s virtuálnymi aktívami a ďalšími povinnými subjektmi, ECB
pripomína, že zodpovednosť za túto úlohu nesú príslušné vnútroštátne orgány.
ECB sa zaväzuje udržiavať otvorený dialóg s Európskym parlamentom
a európskymi občanmi o digitálnom eure a víta podporu Európskeho
parlamentu pre jej analýzu a prípravné práce týkajúce sa digitálneho eura. Po
predložení správy ECB o digitálnom eure na zasadnutí výboru ECON Európskeho
parlamentu 12. októbra 2020 32 sa ECB zaviazala viesť s Parlamentom o tejto téme
ako aj o výsledkoch verejnej konzultácie ECB o digitálnom eure ďalšie rokovania 33.
Práca Eurosystému zahŕňa vyvážené hodnotenie príležitostí a výziev súvisiacich
s možnosťou vydávania digitálneho eura v budúcnosti. Pokiaľ ide o pripomienky
uznesenia týkajúce sa prístupu mimo eurozóny, Eurosystém sa v súčasnosti
domnieva, že digitálne euro by malo byť platobným prostriedkom, a nie formou
investovania. Prístup nerezidentov eurozóny by preto mal zahŕňať osobitné
podmienky zamerané na obmedzenie volatility kapitálových tokov a výmenných
kurzov, pričom by mal aj naďalej predstavovať príležitosť pre medzinárodnú úlohu
eura ako platobného prostriedku.
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia týkajúcu sa zvýšeného monitorovania rizík
v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ECB poznamenáva, že sa aktívne podieľa
na európskych i celosvetových iniciatívach zameraných na zvyšovanie
kybernetickej odolnosti. ECB vydáva očakávania v súvislosti s kybernetickou
odolnosťou, ktoré sa uplatňujú na infraštruktúry finančného trhu pod jej dohľadom,
vytvorila rámec pre penetračné testovanie na základe konkrétnej hrozby (TIBER-EU)
a predsedá trhovo orientovanej Rade pre kybernetickú bezpečnosť eura (ECRB),
ktorá iniciovala výmenu citlivých kybernetických informácií medzi dôveryhodnými
subjektmi (CIISI-EU). 34 ECB bude naďalej prikladať veľký význam zabezpečeniu
vysokej úrovne kybernetickej odolnosti.
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia na zverejnenie výsledkov vyšetrovania
technických zlyhaní zúčtovacieho systému TARGET2, ECB sa zaviazala, že
30

Nový rámec sa bude vzťahovať na platobné schémy a mechanizmy, ktoré majú riadiaci orgán
a umožňujú prevod hodnôt medzi koncovými používateľmi, a pri ktorých sú podkladové elektronické
platobné nástroje denominované alebo financované v eurách, čiastočne alebo úplne kryté eurom,
alebo splatné v eurách. Ďalšie informácie: Exemption policy for the Eurosystem oversight framework
for electronic payment instruments, schemes and arrangements, ECB, október 2020.

31

Ďalšie informácie: stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. februára 2021 k návrhu nariadenia
o trhoch s kryptoaktívami (CON/2021/4).

32

Ďalšie informácie: A digital euro for the digital era, úvodné vyhlásenie Fabia Panettu, člena Výkonnej
rady ECB, na zasadnutí výboru ECON Európskeho parlamentu, 12. októbra 2020.

33

Ďalšie informácie: list od Fabia Panettu poslankyni Európskeho parlamentu Irene Tinagliovej
z 18. januára 2021 o záveroch vyplývajúcich z verejnej konzultácie ECB o digitálnom eure.

34

Iniciatíva CIISI-EU bola vytvorená v rámci ECRB, fóra na vysokej úrovni, ktorému predsedá ECB
a ktoré združuje centrálne banky, európske orgány, kritických prevádzkovateľov infraštruktúr
finančného trhu a externých poskytovateľov služieb.
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hlavné zistenia tohto vyšetrovania zverejní. ECB 16. novembra 2020 oznámila
začatie nezávislej externej revízie služieb TARGET 35, ktorej cieľom je zistiť
a odstrániť hlavné príčiny týchto incidentov. Hlavné zistenia revízie ECB zverejní do
druhého štvrťroka 2021. ECB je odhodlaná poučiť sa z týchto incidentov, zabezpečiť
úplnú transparentnosť zistení a prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie
poskytovania naďalej vysoko efektívnych a spoľahlivých infraštruktúr finančného
trhu. 36
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia, aby sa ďalej neznižovalo množstvo bankoviek
v obehu, ECB zdôrazňuje, že všetky nominálne hodnoty série Európa od 5 € do
200 € zostanú zachované. Hodnota bankoviek v obehu vzrástla v roku 2020
približne o 11 %, t. j. o 142 mld. €, čo predstavuje najvyšší absolútny nárast objemu
bankoviek v obehu od ich zavedenia v roku 2002. 37 Štúdia platobných zvyklostí
v rámci eurozóny z roku 2019 tiež zdôrazňuje, že hotovosť je naďalej
najpoužívanejším prostriedkom pri osobne uskutočňovaných platbách v eurozóne. 38
V záujme zachovania dôvery v eurovú hotovosť ECB pokračuje vo svojej práci
zameranej na výskum a vývoj budúcich návrhov bankoviek s novými, pokročilými
ochrannými prvkami.

6

Hospodárska a menová únia
Pokiaľ ide o medzinárodnú úlohu eura, ECB znova zdôrazňuje, že atraktívnosť
eura v celosvetovom meradle sa v prvom rade opiera o hlbšiu
a plnohodnotnejšiu hospodársku a menovú úniu vrátane pokročilejšej únie
kapitálových trhov. 39 Pre atraktívnosť eura v celosvetovom meradle je tiež dôležité
presadzovanie zdravej hospodárskej politiky. Vďaka dobudovaniu bankovej únie by
sa eurozóna stala odolnejšou, zatiaľ čo pokrok smerom k vytvoreniu únie
kapitálových trhov by prispel k prehĺbeniu a zvýšeniu likvidity finančných trhov. To by
zasa nepriamo podporilo medzinárodné používanie eura ako medzinárodnej
investičnej, finančnej a zúčtovacej meny. Pandémia koronavírusu (COVID-19)
zdôrazňuje naliehavosť týchto politík a reformných snáh.
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia na plodnú spoluprácu s členskými štátmi
nepatriacimi do eurozóny, ECB a národné centrálne banky úzko spolupracujú
v rámci ESCB na hlavnom cieli dostať všetky členské štáty, pre ktoré neplatí
výnimka, do tretej etapy hospodárskej a menovej únie. Vzhľadom na spoločné
úsilie Únie, jej členských štátov, ECB a národných centrálnych bánk v rámci ESCB
sa eurozóna neustále rozširuje a v súčasnosti ju tvorí 19 členských štátov. V roku

35

Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB announces independent review of payments system outage,
ECB, 16. novembra 2020.

36

Ďalšie informácie: list prezidentky ECB poslancovi Európskeho parlamentu Markusovi Ferberovi
o systéme TARGET2, 21. januára 2021.

37

Štatistiky o bankovkách a minciach v obehu sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a aktualizujú
sa okolo štrnásteho pracovného dňa každého mesiaca.

38

Ďalšie informácie: Štúdia platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne (SPACE), ECB, december
2020.

39

Ďalšie informácie: The international role of the euro, ECB, Frankfurt nad Mohanom, jún 2020.
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2020 sa Bulharsko a Chorvátsko zapojili do mechanizmu výmenných kurzov
(ERM II), čo je predpokladom splnenia konvergenčných kritérií na prijatie eura, ako
sa stanovuje v zmluvách.

7

Inštitucionálne záležitosti
Pokiaľ ide o návrhy uznesenia týkajúce sa ďalšieho posilnenia opatrení ECB
v oblasti zodpovednosti, ECB považuje súčasné opatrenia v oblasti
zodpovednosti za účinné a je pripravená s Európskym parlamentom ďalej
uvažovať o spôsoboch, ako zabezpečiť účinné plnenie povinností týkajúcich
sa zodpovednosti. ECB poznamenáva, že podľa zmluvy sa ECB v prvom rade
zodpovedá Európskemu parlamentu a príležitostne sa zapája aj do výmeny názorov
s národnými parlamentmi. Pokiaľ ide o výzvu Európskeho parlamentu formalizovať
postupy v oblasti zodpovednosti nad rámec existujúcich postupov formou
medziinštitucionálnej dohody, prípadná zmena by mala vychádzať z ustanovení
primárneho práva EÚ, ktoré stanovujú výslovné povinnosti ECB v oblasti
zodpovednosti, rešpektujú zásadu nezávislosti centrálnej banky a sú dostatočne
pružné, aby uspokojili súčasné a budúce požiadavky na kontrolu činnosti ECB.
Výzvy Európskeho parlamentu na zvýšenie transparentnosti v súvislosti
s konfliktmi záujmov a prijatie posilnenej politiky ECB týkajúcej sa
oznamovania porušenia predpisov boli v plnom rozsahu splnené. ECB výrazne
zvýšila úroveň transparentnosti a zodpovednosti zverejnením vyhlásení o záujmoch
všetkých členov orgánov na vysokej úrovni a stanovísk 40 jej Etického výboru, ktoré
sa týkajú nielen existujúcich, ale aj potenciálnych konfliktov záujmov a zárobkovej
činnosti vysokopostavených úradníkov ECB po skončení ich mandátu. V októbri
2020 ECB prijala zdokonalený rámec na oznamovanie porušenia predpisov vrátane
ľahko použiteľného a anonymného nástroja na oznamovanie, ako aj prísne pravidlá
na ochranu oznamovateľov pred odvetnými opatreniami. Tento rámec je v súlade so
zásadami smernice EÚ o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia 41, a vzťahuje sa
na všetkých vysokopostavených úradníkov ECB.
Pokiaľ ide o výzvu uznesenia, aby ECB zabezpečila nezávislosť členov svojho
Výboru pre audit a zabránila konfliktom záujmov členov Etického výboru, ECB
pripomína, že nezávislosť členov výborov je výslovne stanovená v Mandáte
Výboru pre audit a v rozhodnutí o zriadení Etického výboru. Rada guvernérov
v posledných rokoch prijala viacero opatrení na zvýšenie nezávislosti a diverzity
40

Ďalšie informácie: stanoviská Etického výboru.

41

Rozhodnutie ECB z 20. októbra 2020, ktorým sa mení služobný poriadok Európskej centrálnej banky,
pokiaľ ide o zavedenie nástroja na oznamovanie porušenia predpisov a zlepšenie ochrany
oznamovateľov (ECB/2020/NP37) a rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1575
z 27. októbra 2020 o posudzovaní informácií o porušeniach predpisov, ktoré boli nahlásené použitím
nástroja na nahlasovanie porušenia predpisov, ak je dotknutou osobou vysokopostavený úradník ECB
(ECB/2020/54). Nová politika oznamovania porušenia predpisov rešpektuje základné zásady smernice
EÚ o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia, a je s nimi v súlade, a to vrátane podávania správ
Európskemu úradu pre boj proti podvodom. Zdokonalená politika ECB stanovuje aj osobitný postup
oznamovania porušenia predpisov zo strany vysokopostavených úradníkov ECB (vrátane všetkých
členov Rady guvernérov a Rady pre dohľad), ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany pre
oznamovateľov a svedkov.
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Etického výboru a Výboru pre audit. V júli 2019 Rada guvernérov vymenovala za
člena výboru hlavného etického poradcu mimovládnej organizácie a bývalého
etického poradcu Medzinárodného menového fondu. V rámci nedávnej revízie
mandátu Výboru pre audit 42 sa posilnila nezávislosť a nestrannosť členov vo
viacerých ohľadoch, napríklad stanovením požiadavky, aby externí členovia poskytli
vyhlásenie o záujmoch, a rozšírením rozsahu oprávnených členov. V revidovanom
mandáte sa stanovuje, že najmenej jeden externý člen sa vyberá spomedzi osôb,
ktoré dovtedy nezastávali žiadne pozície v rámci Eurosystému. ECB zároveň
považuje za nevyhnutné, aby medzi členmi oboch výborov boli aj bývalí
vysokopostavení úradníci ECB, keďže ich skúsenosti a podrobné znalosti
inštitucionálneho zriadenia, úloh a zodpovedností ECB a danej problematiky sú
neoceniteľnou výhodou pri identifikácii skutočných a potenciálnych rizík a/alebo
konfliktov záujmov.
Pokiaľ ide o pripomienky uznesenia ku komunikačnej politike ECB, ECB
poznamenáva, že dvojstranné hovory s pozorovateľmi ECB vrátane hlavných
ekonómov a riaditeľov výskumu sa uskutočnili ako súčasť stanoveného rámca
v súlade so zavedenými ochrannými opatreniami a informácie o nich boli
poskytované formou pravidelného uverejňovania kalendárov. ECB získava
z interakcie so súkromným finančným sektorom ďalšie poznatky a informácie o trhu,
ktoré slúžia ako podklad pri určovaní nastavenia menovej politiky ECB. Táto
interakcia tak ECB podporuje pri plnení jej mandátu v prospech občanov eurozóny.
Na zabezpečenie plného súladu s najvyššími štandardmi transparentnosti
a zodpovednosti ECB vytvorila jednoznačný rámec interakcie so zástupcami
súkromného sektora. V kódexe správania a základných zásadách externej
komunikácie sa jasne definujú podmienky, za ktorých k takejto interakcii dochádza. 43
Hovory s hlavnými ekonómami a analytikmi vo finančných inštitúciách sa uskutočnili
na základe tohto rámca a informácie o nich boli v plnom rozsahu zverejnené v rámci
pravidelne aktualizovaných kalendárov. V súčasnosti platí, že po tlačovej konferencii
Rady guvernérov sa tieto hovory neuskutočňujú. V záujme maximálnej účinnosti
a neustálej transparentnosti ECB svoje politiky a postupy v oblasti komunikácie
priebežne prehodnocuje. V tejto súvislosti prehodnocuje aj formát hovorov
spomínaných v uznesení. 44
ECB víta výzvu Európskeho parlamentu na podrobnejšie zverejňovanie
sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, ako aj záležitostí týkajúcich sa
správy, pričom uznáva význam transparentnosti nefinančných informácií, ako
aj zlepšenia kvality a dostupnosti takýchto údajov. ECB od roku 2010 zverejňuje
komplexný súbor environmentálnych údajov a cieľov vo svojom environmentálnom
vyhlásení, ktoré sa vypracúva v súlade s európskou schémou pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS) 45 a každoročne sa zverejňuje. Zhrnutie výsledkov jej
42

Ďalšie informácie: Mandát Výboru pre audit, ECB, december 2020.

43

Kódex správania ECB: článok 8 Kódexu správania pre vysokopostavených úradníkov Európskej
centrálnej banky a Základné zásady externej komunikácie vysokopostavených úradníkov Európskej
centrálnej banky.

44

Ďalšie informácie: list prezidentky ECB poslancovi Európskeho parlamentu MacManusovi, 21. januára
2021.

45

Environmentálne vyhlásenie ECB sa každoročne zverejňuje na internetovej stránke ECB.
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činnosti v oblasti ochrany životného prostredia je aj vo výročnej správe ECB. V roku
2021 ECB začala pracovať na rozšírení svojho existujúceho rámca pre vykazovanie
environmentálnych informácií tak, aby zahŕňal hospodárske otázky, otázky riadenia
a sociálne otázky, so zreteľom na požiadavky smernice 2014/95/EÚ o zverejňovaní
nefinančných informácií (NFRD) 46 a nadväzujúce usmernenia. ECB má v úmysle
začať zverejňovať informácie o udržateľnosti v roku 2022 vo vzťahu k činnosti ECB
v roku 2021. Prechod k holistickému rámcu a vykazovaniu udržateľnosti bude
podporovať aj nové centrum ECB pre klimatické zmeny. 47 ECB sa okrem toho ako
pozorovateľská organizácia zúčastnila na práci pracovnej skupiny pre projekt
európskeho laboratória, ktorá sa zaoberá prípravami na vypracovanie možných
štandardov EÚ pre zverejňovanie nefinančných informácií, ktorým Európska komisia
poverila Európsku poradnú skupinu pre finančné výkazníctvo.
Najmä pokiaľ ide o sociálne a zamestnanecké záležitosti, ECB už poskytuje
relevantné informácie a kľúčové údaje vo svojich výročných správach. Výročná
správa ECB obsahuje informácie o zložení personálu, prebiehajúcich programoch
pre vedúcich pracovníkov, rámcoch pre kariérny a profesijný rozvoj zamestnancov,
ako aj o iniciatívach týkajúcich sa diverzity a inklúzie zameraných na posilnenie
a podporu inkluzívnej kultúry v ECB. 48 V posledných rokoch sa komunikácia
sústredila na opatrenia prijaté na dosiahnutie lepšej rodovej rovnováhy v ECB
vrátane novej stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2026 a opatrení prijatých
na podporu inkluzívneho správania v spolupráci so sieťami ECB na podporu
diverzity. Pokiaľ ide o zverejňovanie ďalších informácií o sociálnych
a zamestnaneckých záležitostiach v súlade s návrhmi uvedenými v smernici NFRD,
ECB má v úmysle zaujať podobný prístup k informovaniu o vývoji nového rámca pre
kariérny rozvoj, ktorý bol zavedený začiatkom roka 2020, vrátane jeho hlavných
prvkov (všeobecné opisy pozícií, horizontálna mobilita a interný nábor, zavedenie
nových spôsobov povyšovania atď.). Ďalšie informácie sa budú poskytovať aj
o aspektoch týkajúcich sa dobrých podmienok, výkonnosti a kariérneho rastu, politík
rozmanitosti a rovnakých príležitostí v ECB, ako aj o prebiehajúcom skúmaní nových
spôsobov práce po pandémii.
ECB berie na vedomie pripomienky uznesenia k nedostatočnej rodovej
rovnováhe vo Výkonnej rade ECB, ako aj výzvu členským štátom, aby sa pri
nadchádzajúcich nomináciách a vymenovaniach aktívne usilovali o rodovú
rovnováhu. Postup vymenovania členov Výkonnej rady ECB je stanovený v článku
283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 11.2 Protokolu o Štatúte
Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. 49 Zmeny
spôsobu implementácie zmluvy v otázke výberového procesu členov Výkonnej rady
sú v kompetencii Rady a Európskeho parlamentu.

46

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica
2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti
niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014).

47

Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB sets up climate change centre, ECB, 25. januára 2021.

48

Informácie o sociálnych a zamestnaneckých záležitostiach: napríklad v časti 12.1 výročnej správy ECB
za rok 2019.

49

Členov Výkonnej rady ECB vymenúva Európska rada na návrh Rady Európskej únie, po konzultácii
s Európskym parlamentom a Radou guvernérov ECB.
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Hoci ECB nemôže v otázke zloženia svojej Výkonnej rady podniknúť žiadne
kroky, snaží sa o zlepšovanie rodovej rovnováhy v rámci organizácie,
predovšetkým opatreniami a cieľmi zavádzanými od roku 2013. Tieto iniciatívy
viedli k výraznému zvýšeniu podielu žien v riadiacich funkciách v ECB. 50 V máji 2020
ECB oznámila novú stratégiu ďalšieho zlepšovania rodovej rovnováhy svojich
zamestnancov na všetkých úrovniach. 51 Tento postup vymedzuje cieľové
percentuálne podiely so zameraním na ročný podiel žien vymenovaných na nové
a voľné pozície, ako aj ciele pre celkový podiel žien zamestnaných na rôznych
platových úrovniach. Zámerom týchto cieľov je zvýšiť do roku 2026 podiel žien na
jednotlivých úrovniach na 36 % až 51 %. Sprevádza ich súbor ďalších opatrení na
podporu rodovej rovnováhy, ktoré budú zavedené od roku 2021.

50

Ku koncu roka 2019 ženy zastávali 31 % vyšších riadiacich pozícií, v porovnaní s 12 % na konci roka
2012. Navyše 30 % všetkých riadiacich pracovníkov ECB ku koncu roka 2019 boli ženy, čo predstavuje
nárast oproti 17 % na konci roka 2012. Celkovo podiel žien ku koncu roka 2019 predstavoval 45 %
všetkých zamestnancov, v porovnaní so 43 % na konci roka 2012.

51

Ďalšie informácie: tlačová správa, ECB announces new measures to increase share of female staff
members, ECB, 14. mája 2020.
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