
Bilaga: Detaljerad färdplan för åtgärder mot klimatförändringar1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Eurosystemets/ECB:s 
makroekonomiska 
framtidsbedömningar  

Introducera tekniska antaganden om 
prognoser för koldioxidprissättning och 
regelmässig utvärdering av effekterna av 
klimatrelaterad finanspolicy för de 
makroekonomiska 
framtidsbedömningarnas grundscenario. 

 

2. Makroekonomisk 
modellering och 
scenarioanalyser  

 Integrera klimatrisker i ECB:s modeller (workhorse models) och 
bedöma deras effekter för potentiell tillväxt. Genomföra 
scenarioanalyser avseende övergångspolicy. Modellimplikationer av 
klimatförändringar för den penningpolitiska 
transmissionsmekanismen. 

3. Statistikdata för analys av 
klimatförändringsrisker 

Utveckla indikatorer om gröna finansiella 
instrument.  

Utveckla statistisk uppgiftsinsamling om 
klimatförändringar. 
 

Konstruera indikatorer över finansinstituts 
exponeringar mot klimatrelaterade 
fysiska risker i portföljeinnehav. 

Härleda indikatorer för koldioxidavtryck i 
finansinstituts portföljer.  

4. Konceptet för marknads-
neutralitet och marknads-
effektivitet i 
penningpolitiska 
transaktioner  
 

Utvärdera 
potentiell 
snedvridning i 
lägen av 
ineffektivitet på 
marknaden 
samt för- och 
nackdelar med 
alternativ 
allokering. 

Lägga konkreta förslag 
för alternativa 
riktmärken, särskilt för 
programmet för köp av 
värdepapper från 
företagssektorn 
(CSPP).  

 

5.  Offentliggöranden i linje 
med EU-policy för 
godtagbarhetskrav i 
säkerhetsramverk samt 
köp av tillgångar.  

Förslag och antagande av EU:s 
förordning om öppenhet. 

I kraft Första reglerade 
offentliggöranden för 
2023. 

 Utforma lämpliga policyer 
och genomföra rättsliga och 
operativa förberedelser. 

Anpassningsperio
d för emittenter. 

I kraft 

6. Klimatstresstest av 
Eurosystemets 
balansräkning  

Förbered 
data och 
metod. 

Genomföra pilotstresstest 
baserat på ECB:s metod för 
klimatstresstest i ekonomin 
2021 samt på 
tillsynsstresstestet för 
individuella banker 2022. 

Bygga på pilotstresstest och introducera 
regelbundna klimatstresstest. 

7. Klimatförändringsrisker i 
kreditbedömning för 
säkerheter samt 
tillgångsköp.  

Bedöma 
kreditvärderingsinstitutens 
offentliggöranden och 
förstå hur de integrerar 
klimatförändringsrisker i 
sina värderingar. 

Introducera krav i Eurosystemets ramverk för 
kreditbedömning (ECAF) inriktat på 
klimatförändringsrisker om så behövs. 

 
1 Områdena i rosa representerar extern utveckling som Eurosystemet förlitar sig på för implementering av åtgärder. 
De blå områdena representerar åtgärder av Eurosystemet. 



  
2021 2022 2023 2024 

Utveckla minimistandarder 
för intern kreditvärdering. 

8. Klimatförändringsrisker i 
ramverket för säkerheter  

Revidera ramverk för 
säkerhetsvärdering och 
riskkontroll för att 
säkerställa att 
klimatförändringsrisker 
avspeglas. Utvärdera 
finansiell innovation 
relaterad till miljömässig 
hållbarhet. 

Övervaka lämplighet i ramverk för säkerhetsvärdering 
och riskkontroll för att säkerställa att 
klimatförändringsrisker avspeglas på lämpligt vis. 
Utforma och implementera ändringar om så behövs. 

9. Klimatförändringsrisker i 
CSPP  

Genomföra förstärkt due diligence-granskning för att integrera klimatförändringsrisker. 

Förbereda klimatrelaterade offentliggöranden 
av CSPP. 

 

Utveckla förslag att 
anpassa CSPP-ramverket 
att integrera 
klimatrelaterade 
överväganden. 

Anpassa 
CSPP-
ramverket.  

 

 


