
Anexă: Foaie de parcurs detaliată privind acțiunile legate de schimbările climatice1 

  
2021 2022 2023 2024 

1. Proiecțiile 
macroeconomice ale 
experților 
Eurosistemului/BCE 

Introducerea de ipoteze tehnice privind 
tarifarea carbonului în scopuri de prognozare 
și evaluarea periodică a impactului politicilor 
fiscale legate de schimbările climatice 
asupra scenariului de bază utilizat în 
proiecțiile macroeconomice ale experților 
Eurosistemului/BCE. 

 

2. Modelarea 
macroeconomică și 
analizele de scenariu 

 Integrarea riscurilor climatice în modelele tradiționale ale BCE și 
evaluarea impactului acestora asupra creșterii potențiale. Realizarea 
de analize de scenariu cu privire la politicile de tranziție. Modelarea 
implicațiilor schimbărilor climatice asupra transmisiei politicii 
monetare. 

3. Datele statistice 
utilizate pentru 
analizele riscurilor 
legate de schimbările 
climatice 

Elaborarea de indicatori privind 
instrumentele financiare ecologice. 

Elaborarea de noi colecții de date statistice 
legate de schimbările climatice. 
 

Elaborarea de indicatori privind expunerile 
instituțiilor financiare la riscuri fizice legate de 
schimbările climatice prin intermediul 
portofoliilor lor. 

Derivarea de indicatori privind amprenta de 
carbon a portofoliilor instituțiilor financiare. 

4. Conceptele de 
neutralitate și 
eficiență a pieței în 
cadrul operațiunilor 
de politică monetară 
 

Evaluarea 
posibilelor 
parțialități 
manifestate în 
alocarea pe piață 
pe fondul unor 
ineficiențe ale 
pieței, precum și a 
avantajelor/dezav
antajelor alocărilor 
alternative. 

Prezentarea de 
propuneri concrete 
pentru indici de 
referință alternativi, 
îndeosebi pentru 
programul de 
achiziționare de titluri 
emise de sectorul 
corporativ (Corporate 
Sector Purchase 
Programme – CSPP). 

 

5.  Publicările de date în 
concordanță cu 
politicile UE ca 
cerință privind 
eligibilitatea aplicată 
cadrului de garantare 
și achizițiilor de active 

Propunerea și adoptarea unui regulament al 
UE privind publicarea de informații. 

În vigoare. Primele publicări de 
date în scopuri de 
reglementare 
acoperind anul 2023. 

 Elaborarea de politici adecvate și 
realizarea preparativelor de natură 
juridică și operațională. 

Perioadă de 
adaptare pentru 
emitenți. 

În vigoare. 

6. Testarea la stres a 
bilanțului 
Eurosistemului cu 
privire la schimbările 
climatice 

Pregătir
ea 
datelor 
și a 
metodol
ogiei. 

Efectuarea unei testări la stres pilot 
bazate pe testarea la stres privind 
schimbările climatice la nivelul 
economiei în ansamblu realizată de 
BCE în 2021 și pe testarea la stres 
în scopuri de supraveghere privind 
schimbările climatice efectuată 
pentru băncile individuale în 2022. 

Introducerea unor testări la stres periodice 
cu privire la schimbările climatice pe baza 
testării la stres pilot. 

 
1 Zonele de culoare roz reprezintă evoluțiile externe pe care se bazează Eurosistemul pentru punerea în aplicare 
a măsurilor. Zonele de culoare albastră reprezintă acțiunile Eurosistemului. 



  
2021 2022 2023 2024 

7. Riscurile legate de 
schimbările climatice 
din ratingurile de 
credit pentru garanții 
și achizițiile de active 

Evaluarea datelor publicate de 
agențiile de rating și 
înțelegerea modului în care 
acestea integrează riscurile 
legate de schimbările climatice 
în ratinguri. 

Introducerea în Cadrul Eurosistemului de evaluare a 
creditelor (Eurosystem Credit Assessment Framework – 
ECAF) a unor cerințe care să vizeze riscurile legate de 
schimbările climatice, dacă se justifică. 

Elaborarea de standarde 
minime pentru ratingurile de 
credit interne. 

8. Riscurile legate de 
schimbările climatice 
din cadrul de 
garantare 

Analizarea evaluării garanțiilor 
și a cadrului de control al 
riscurilor pentru a asigura 
reflectarea riscurilor legate de 
schimbările climatice. 
Evaluarea inovației financiare 
legate de sustenabilitatea 
ecologică. 

Monitorizarea adecvării evaluării garanțiilor și a cadrului 
de control al riscurilor pentru a asigura reflectarea 
corespunzătoare a riscurilor legate de schimbările 
climatice. 
Elaborarea și implementarea de modificări, dacă se 
justifică. 

9. Riscurile legate de 
schimbările climatice 
în cadrul CSPP 

Derularea unor proceduri de verificare prealabilă (due diligence) optimizate în vederea 
integrării riscurilor legate de schimbările climatice. 

Pregătirea publicării de date referitoare la 
schimbările climatice cu privire la CSPP. 

 

Elaborarea de propuneri 
pentru adaptarea cadrului 
CSPP în vederea includerii de 
considerații referitoare la 
schimbările climatice. 

Adaptarea 
cadrului 
CSPP. 

 

 


