
Bijlage: Gedetailleerde routekaart voor maatregelen op het vlak van klimaatverandering1  

 
 

2021 2022 2023 2024 

1. Macro-
economische 
projecties van 
medewerkers van 
het 
Eurosysteem/de 
ECB  

Technische aannames over koolstofbeprijzing 
in de prognoses opnemen en het effect van 
begrotingsmaatregelen inzake klimaat op het 
basisscenario van de projecties regelmatig 
evalueren. 

 

2. Macro-
economische 
modellen en 
scenarioanalyses  

 Klimaatrisico opnemen in de belangrijkste modellen van de ECB en 
het effect ervan op de potentiële groei beoordelen. Scenarioanalyses 
uitvoeren in verband met transitiebeleid. Effecten van klimaatverande-
ring op de transmissie van het monetair beleid in modellen opnemen. 

3. Statistische 
gegevens voor 
klimaatrisico-
analyses 

Indicatoren voor groene financiële 
instrumenten ontwikkelen.  

Nieuwe statistische verzamelingen in 
verband met klimaatverandering 
ontwikkelen. 
 

Indicatoren opstellen over blootstellingen van 
financiële instellingen aan fysieke 
klimaatrisico’s via hun portefeuilles. 

Indicatoren afleiden over de koolstofvoetafdruk 
van de portefeuilles van financiële instellingen.  

4. Concepten 
marktneutraliteit en 
marktefficiëntie bij 
monetairbeleids-
transacties  
 

Mogelijke biases in 
de allocatie door de 
markt als gevolg van 
marktinefficiëntie en 
de voor- en nadelen 
van alternatieve 
manieren van 
allocatie 
beoordelen. 

Concrete voorstellen 
doen voor alternatieve 
benchmarks, met name 
voor het aankoop-
programma voor door 
de bedrijvensector 
uitgegeven 
schuldbewijzen 
(CSPP).  

 

5.  Informatie-
verschaffing in 
overeenstemming 
met het beleid van 
de EU als 
toelatingscriterium 
voor onderpand en 
aankopen van 
activa  

Voorstel en goedkeuring van de verordening 
van de EU inzake informatieverschaffing. 

Van kracht Eerste prudentiële 
informatieverschaffing 
met betrekking tot 
2023. 

 Passend beleid uitwerken en 
juridische en operationele 
voorbereidingen treffen. 

Aanpassings-
periode voor 
emittenten. 

Van kracht 

6. Klimaatstresstests 
voor de balans van 
het Eurosysteem  

Data en 
methodo-
logie voor-
bereiden. 

Proefstresstest uitvoeren op basis 
van de klimaatstresstest van de 
ECB voor de hele economie van 
2021 en de klimaatstresstests van 
individuele banken van 2022. 

Proefstresstest verder ontwikkelen en 
periodieke klimaatstresstest invoeren. 

 7.  Klimaatrisico’s in 
kredietratings voor 
onderpand en 
aankopen van 
activa  

Informatieverschaffing van 
kredietbeoordelaars beoordelen 
en inzicht verwerven in hoe ze 
klimaatrisico’s in hun ratings 
opnemen. 

Vereisten in verband met klimaatrisico indien nodig in het 
kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem (ECAF) 
opnemen. 

 
1  De roze vakken geven externe ontwikkelingen weer waarvan het Eurosysteem afhankelijk is voor de 

tenuitvoerlegging van maatregelen. De blauwe vakken bevatten maatregelen van het Eurosysteem. 



 
 

2021 2022 2023 2024 

Minimumnormen voor interne 
kredietratings opstellen. 

8. Klimaatrisico’s in 
het 
onderpandskader  

Waardering van onderpand en 
risicobeheersingskader 
evalueren om ervoor te zorgen 
dat klimaatrisico’s in aanmerking 
worden genomen. Financiële 
innovatie in verband met 
ecologische duurzaamheid 
beoordelen. 

Monitoring van de waardering van onderpand en het 
risicobeheersingskader om ervoor te zorgen dat 
klimaatrisico’s naar behoren in aanmerking worden 
genomen. 
Ontwerp en tenuitvoerlegging van veranderingen, voor 
zover nodig. 

9. Klimaatrisico’s bij 
het CSPP  

Met klimaatrisico uitgebreide due diligence uitvoeren. 

Informatieverschaffing inzake klimaat voor het CSPP 
voorbereiden. 

 

Voorstellen uitwerken om het 
CSPP-kader aan te passen met 
het oog op afwegingen in 
verband met klimaatverandering. 

CSPP-
kader aan-
passen.  

 

 




