
Приложение: Подробна пътна карта на действията, свързани с изменението на климата1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Макроикономически 
прогнози на 
експерти на 
Евросистемата/ЕЦБ  

Въвеждане на технически допускания за 
ценообразуването на въглеродните емисии за 
целите на прогнозирането и редовна оценка на 
въздействието на свързаните с климата фискални 
политики върху базисната макроикономическа 
прогноза на експертите на Евросистемата/ЕЦБ. 

 

2. Макроикономическо 
моделиране и 
сценарийни анализи  

 Включване на свързаните с климата рискове в най-надеждните 
модели на ЕЦБ и оценка на въздействието им върху 
потенциалния растеж. Извършване на сценарийни анализи по 
отношение на политиките за преход. Моделиране на последици 
от изменението на климата за трансмисионния механизъм на 
паричната политика. 

3. Статистически 
данни за анализи на 
рисковете, свързани 
с изменението на 
климата 

Разработване на показатели за „зелени“ 
финансови инструменти.  

Разработване на нови процедури 
за събиране на статистически 
данни, свързани с изменението 
на климата. 
 

Създаване на показатели за експозициите на 
финансовите институции чрез портфейлите им към 
физически рискове, свързани с климата. 

Изготвяне на показатели за въглеродния 
отпечатък на портфейлите на финансовите 
институции.  

4. Концепция за 
пазарна 
неутралност и 
ефективност в 
операциите по 
паричната политика  
 

Оценка на 
потенциалната 
субективност при 
пазарното 
разпределение в 
условия на 
неефективност на 
пазара, както и на 
предимствата и 
недостатъците на 
алтернативните 
разпределения. 

Изготвяне на конкретни 
предложения за 
алтернативни референтни 
показатели, по-специално за 
програмата за закупуване от 
корпоративния сектор 
(CSPP).  

 

5.  Оповестяване 
съгласно 
политиките на ЕС 
като изискване за 
допустимост в 
рамката за 
обезпечения и 
покупките на активи  

Внасяне на предложение и приемане на регламент 
на ЕС относно оповестяването. 

В сила Първи регулаторни 
оповестявания, 
обхващащи 2023 г. 

 Изготвяне на подходящи 
политики и правна и операционна 
подготовка. 

Период на 
приспособ
яване за 
емитентит
е. 

В сила 

6. Провеждане на 
свързани с климата 
стрес тестове на 
баланса на 
Евросистемата  

Подготвяне на 
данните и 
методологията. 

Пилотен стрес тест, създаден въз 
основа на свързания с климата 
стрес тест , който ЕЦБ приложи 
за икономиката като цяло през 
2021 г., и на свързания с климата 
надзорен стрес тест, който ще 
приложи за отделни банки през 
2022 г. 

Надграждане на пилотния стрес 
тест и въвеждане на редовни 
стрес тестове във връзка с 
климата. 

 
1 В розовите полета са представени външни събития, на които Евросистемата разчита за прилагането на 
мерките. В сините полета са представени действията на Евросистемата. 



  
2021 2022 2023 2024 

7. Свързани с 
климата 
рискове в 
кредитните 
рейтинги за 
обезпечения и 
покупки на 
активи  

Оценяване на 
оповестяванията на агенциите 
за кредитен рейтинг и 
проучване на метода им за 
отразяване на свързания с 
климата риск в рейтингите. 

Въвеждане на изисквания в рамката на 
Евросистемата за кредитна оценка, насочени към 
свързания с изменението на климата риск, ако има 
основание за това. 

Разработване на минимални 
стандарти за вътрешни 
кредитни рейтинги. 

8. Рискове, свързани с 
изменението на 
климата, в рамката 
за обезпечения  

Преразглеждане на оценката 
на обезпечения и рамката за 
контрол на риска с цел да се 
осигури отразяването на 
рисковете, свързани с 
изменението на климата. 
Оценка на финансовите 
иновации, свързани с 
екологична устойчивост. 

Следене на пригодността на оценката на обезпечения 
и рамката за контрол на риска, за да се осигури 
правилното отразяване на рисковете, свързани с 
изменението на климата. 
Изготвяне и въвеждане на промени при 
необходимост. 

9. Рискове, свързани с 
изменението на 
климата, в 
програмата за 
закупуване от 
корпоративния 
сектор  

Провеждане на задълбочена комплексна оценка с цел отчитане на рисковете, свързани 
с климата. 

Изготвяне на свързани с климата оповестявания 
на програмата за закупуване от корпоративния 
сектор. 

 

Разработване на предложения 
за приспособяване на рамката 
на програмата за закупуване 
от корпоративния сектор с цел 
включване на съображения, 
свързани с изменението на 
климата. 

Приспособяване 
на рамката на 
програмата за 
закупуване от 
корпоративния 
сектор.  

 

 


