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Kliimamuutustega võitlemise eest vastutavad eelkõige valitsused ja seadusandjad ning neil on ka 
kõige asjakohasemad vahendid selle teema käsitlemiseks. Samal ajal tuleb oma panus anda meil 
kõigil, sealhulgas EKP-l. 

Kliimamuutused ja üleminek keskkonnasäästlikumale majandusele mõjutavad EKP esmast eesmärki 
säilitada hinnastabiilsus, kuna need avaldavad mõju meie majandusele ning eurosüsteemi bilansi 
varade riskiprofiilile ja väärtusele. Järelevalveasutusena on EKP-l kohustus edendada 
pangandussektori turvalisust ja usaldusväärsust ning tagada, et pangandussektor on teinud 
kliimariskide juhtimiseks asjakohaseid ettevalmistusi. Oma volituste raames ja ilma, et see piiraks 
meie esmase eesmärgi saavutamist, on EKP kui Euroopa institutsiooni kohustus aidata edendada 
üldist majanduspoliitikat, mis toetab ELi aluslepingust tulenevate eesmärkide saavutamist. Need 
eesmärgid hõlmavad ka keskkonnakaitset. 

Seda silmas pidades on EKP kehtestanud kliimamuutuste teemaga tegelemisel kolm põhieesmärki: 
ohjata ja leevendada kliimamuutustega seotud finantsriske ning hinnata kliimamuutuste 
majanduslikku mõju; edendada kestlikku rahastamist, et toetada nõuetekohast üleminekut vähese 
CO2 heitega majandusele, ning jagada oma eriteadmisi, et soodustada laiemaid muutusi inimeste 
käitumises. Need eesmärgid aitavad tagada, et meie poliitika on muutuvat maailma silmas pidades 
tõhus, õiguspärane ja asjakohane. 

Eesmärkide saavutamiseks tuleb usaldusväärselt ja põhjalikult analüüsida kliimamuutuste mõju. Sa-
mal ajal on oluline tegutseda kiiresti, sest aeg on väga tähtis tegur. Seepärast soovime täiustada 
oma mudeleid ja koguda rohkem andmeid, et kliimamuutustest tulenevaid riske paremini arvesse 
võtta. See tähendab, et kliimamuutustega seotud EKP strateegia ja meetmed arenevad aja jooksul 
loomulikult edasi. 

EKP kliimakavas täpsustatakse prioriteedid ja tegevused, mis aitavad neid eesmärke ellu viia. Kava 
hõlmab kogu käimasolevat kliimamuutustega seotud tööd, mis on jagatud EKP põhieesmärkide 
täitmiseks mõeldud kuude strateegilisse eelisvaldkonda. Kliimakava ajakohastatakse korrapäraselt, 
kui tegevused on lõpule viidud. See võimaldab meil pidevalt arvesse võtta uusi arengusuundi eri 
valdkondades. Koostoimes aitavad need tegevused täita meie rolli võitluses kliimamuutuste vastu. 
Meie ülesanne on valmistada majandus ette eelseisvateks sündmusteks ning aidata üldiselt kaasa 
kestlikuma tuleviku saavutamisele. 
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EKP strateegilised eesmärgid ja EKP-ülene kliimamuutusi käsitlev tegevuskava1 

 

 

 

1. Hinnata kliimamuutuste ja nende leevendamise poliitika makromajanduslikku mõju 
inflatsioonile ja reaalmajandusele 

 

1   „Kliimamuutuste vastu võitlemise meetmete üksikasjalikus ülevaates” sisalduvad meetmed on tähistatud tärniga (*). 

Tegevus 2022 2023 

A.     Hinnata kliimamuutuste leevendamise poliitika mõju eurosüsteemi/EKP 
ekspertide makromajanduslikele ja eelarvealastele ettevaadetele* 

  

B.     Võtta kliimamuutustega seotud kaalutlusi arvesse makromajanduslikus 
modelleerimises simulatsioonide koostamisel* 

 

C.     Hinnata energiasüsteemi ümberkujundamise (sh CO2 hindade) mõju 
energiahindadele, inflatsioonile, toodangule ja rahapoliitikale 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 

D.     Hinnata kliimamuutuste ja nende leevendamise poliitika mõju üleilmsetele 
toorme- ja finantsturgudele 

  

E.     Analüüsida kliimamuutuste ja rohepöörde keskpikka ja pikaajalist 
majanduslikku mõju 

Korduv tegevus 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.et.pdf
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2. Parandada kliimaandmete kättesaadavust ja kvaliteeti, et paremini tuvastada ja ohjata 
kliimaga seotud riske ning võimalusi 

 

3. Tõhustada kliimamuutustega seotud finantsriskide hindamist 

Tegevus 2022 2023 

A.     Välja töötada ja korraldada eurosüsteemi bilansi kliimariskide 
(katse)stressitest* 

 
Korrapärased 

kliimariskide 

stressitestid 

B.     Vaadata läbi kliimamuutustega seotud riskid krediidireitingutes ja 
neid hinnata; välja töötada EKP-siseste 
krediidihindamissüsteemide miinimumstandardid*  

Vajaduse korral 

kehtestada nõuded 

eurosüsteemi raamistikus 

C.     Jälgida kliimamuutustega seotud riske finantssüsteemis Korduv tegevus; kaks korda aastas 

avaldatavad väljaanded 

D.     Välja töötada ja korraldada finantssüsteemi kliimariskide 
stressiteste 

Makrotasandi 

usaldatavusjärelevalve 

stressitestid ja 

järelevalvealased 

stressitestid 

Paketiga 

„Eesmärk 55” 

seotud 

stressitest 

E.     Teha järelevalvealaseid hindamisi ja võtta järelmeetmeid seoses 
pankade kliimariskidealase juhtimissuutlikkusega (sh kliima- ja 
keskkonnariskide temaatiline analüüs, ärikinnisvara sihipärane 
läbivaatamine ja kohapealsed kontrollid) 

Tagasisidekirjad ja 

võimalikud nõuded 

pankadele 

Korrapärane 

järelevalvealane 

hindamine 

F.     Välja töötada ja jagada pankade kliimariskialaste strateegiatega 
juhtimise ja riskiohjega ning teabe avalikustamisega seotud 
parimaid tavasid 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 

F.     Jälgida ELis ja rahvusvahelistel foorumitel kliimamuutustega seotud 
poliitikat (eelkõige CO2 hinnastamist) käsitlevaid arutelusid ja neis osaleda 

Korduv tegevus 

Tegevus 2022 2023 

A.     Välja töötada katselised näitajad kliimamuutustega seotud analüüsi jaoks* 

 

Koostada  

andmekogumid 

2024. aastaks 

B.     Hankida kliimamuutustega seotud äriandmeid kasutamiseks EKPs Korduv tegevus 

C.     Hinnata üleminekuperioodil ja füüsilise riski analüüsis kasutatavaid 
andmeid Korduv tegevus 



EKP kliimakava 4 

G.     Hinnata, kuidas pangad täidavad EKP järelevalveootusi 
kliimamuutustega seotud andmete avalikustamisel ja 
regulatiivsete standardite järgimisel, ning võtta asjakohaseid 
järelmeetmeid 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded ja tagasisidekirjad pankadele 

H.     Kaasata kliimariskid täielikult järelevalvemeetoditesse ja -
protsessidesse 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 

I.      Aidata välja töötada põhimõtted kliimamuutustega seotud riskide 
lõimimiseks usaldatavusnõuete raamistikku 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 

 

4. Kaaluda rahapoliitika operatsioonidega seotud võimalusi ja hinnata kliimamuutuste 
mõju rahapoliitikale 

Tegevus 2022 2023 

A.     Lisada kliimamuutustega seotud teabe 
avalikustamine kõlblikkusnõudena 
tagatisvarade raamistikku ja 
varaostukavadesse* 

Kavandamispõhimõtted Kohanemisaeg (rakendamine 

sõltub äriühingute 

kestlikkusaruandluse direktiivi 

ajakavast) 

B.     Kliimamuutustega seotud riskide kaasamine 
tagatisvarade raamistikku: kaaluda 
tegevuspõhimõtetega seotud ettepanekuid* 

 Korrapärased läbivaatamised ja 

kohandused, kui need on 

vajalikud 

C.     Võtta kliimamuutusi arvesse ettevõtlussektori 
varaostude puhul* 

Töötada välja 

ettepanekud 

Kohandada 

raamistikku 

 

D.     Hinnata kliimamuutuste mõju rahapoliitika 
kursile ja ülekandemehhanismi toimimisele 
(punkti 1B allkirje)* 

  

 

5. Analüüsida poliitilisi arutelusid ja osaleda neis, et suurendada rohelise rahastamise 
osatähtsust 

Tegevus 2022 2023 

A.     Hinnata keskkonnahoidlike finantsinstrumentide ja investorite rolli 
süsinikuneutraalsele majandusele ülemineku rahastamisel ning muid 
seonduvaid tegevuspõhimõtteid 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 

B.     Uurida keskpankade võimalikku rolli finantsturgudel ja 
keskkonnahoidliku innovatsiooni edendamisel 

  

C.     Jälgida ja toetada ELi-üleseid ja rahvusvahelisi poliitikaarutelusid 
rohelise ja kestliku rahastamise suurendamiseks, tehes muu hulgas 
analüüse, mida võetakse arvesse EKP poliitikaalastes seisukohtades 

Korduv tegevus 
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6. Suurendada läbipaistvust ja edendada parimaid tavasid keskkonnamõju 
vähendamiseks 

Tegevus 2022 2023 

A. Avaldada kliimamuutustega seotud andmed ettevõtlussektori 
väärtpaberite ostukava* ja eurosüsteemi eurodes nomineeritud 
rahapoliitikaväliste portfellide kohta 

 Iga-

aastased 

väljaanded 

B. Investeerida EKP rahapoliitikaväliseid portfelle kestlikult ja 
vastutustundlikult 

Korduv tegevus; iga-aastased 

eesmärgid 

C. Koostada äriühingute kestlikkust käsitlevad EKP andmed ja esitada 
seonduvad aruanded 

Korduv tegevus; iga-aastased 

väljaanded 

D. Saavutada Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlas olevad EKP eesmärgid 
seoses äriühingute kestlikkusega 

Lõppeesmärk 2030. aastal; iga-

aastased väljaanded 

E. Suurendada sularahatsükli keskkonnasäästlikkust Korduv tegevus 

F.     Tagada kliimamuutustega seotud küsimustes tõhus ja läbipaistev 
suhtlus peamiste sihtrühmadega 

Korduv tegevus; korrapärased 

väljaanded 
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