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Kovojant su klimato kaita atsakomybė pirmiausia tenka šalių vyriausybėms ir įstatymų leidėjams, nes 
būtent jie savo galioje turi veiksmingiausias priemones. Vis dėlto visi mes, o taip pat ir ECB, turime 
prisidėti prie šios kovos. 

Dėl poveikio mūsų ekonomikai ir turto, įtraukto į Eurosistemos balansą, vertei bei rizikos pobūdžiui, 
klimato kaita ir ekonomikos transformavimas žaliąja kryptimi turi įtakos mūsų pagrindiniam tikslui – 
palaikyti kainų stabilumą. Mūsų, kaip priežiūros institucijos, pareiga – padėti didinti bankų sektoriaus 
saugumą ir patikimumą užtikrinant, kad jis būtų tinkamai pasirengęs valdyti su klimatu susijusią 
riziką. Be to mūsų, kaip Europos institucijos, kuri laikosi jai suteiktų įgaliojimų ir nenukrypsta nuo 
savo pagrindinio tikslo, pareiga yra remti bendrą ekonominę politiką, padedančią siekti ES sutartyse 
įtvirtintų tikslų. Šie tikslai apima ir aplinkos apsaugą. 

ECB turi tris pagrindinius tikslus, kuriais vadovaujasi klimato kaitos srityje: valdyti ir mažinti su klimato 
kaita susijusią finansinę riziką ir įvertinti šio reiškinio ekonominį poveikį; skatinti tvarų finansavimą 
siekiant palaikyti tvarkingą perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos; 
dalijantis savo patirtimi skatinti didesnius elgsenos pokyčius. Būtent šie tikslai padeda mums 
užtikrinti, kad mūsų politika būtų veiksminga, teisėta ir tinkama besikeičiančiame pasaulyje. 

Kad galėtume įgyvendinti savo tikslus, mums reikia patikimos ir nuodugnios klimato kaitos poveikio 
analizės. Taip pat suprantame, kad reikia imtis skubių veiksmų ir kad nėra laiko delsti. Todėl siekiame 
patobulinti savo modelius ir surinkti daugiau duomenų, kad galėtume geriau įvertinti dėl klimato kai-
tos kylančią riziką. Tai reiškia, kad, bėgant laikui, mūsų strategija ir veiksmai šioje srityje natūraliai 
keisis. 

ECB klimato srities veiksmų darbotvarkėje aprašyti prioritetai ir veiksmai, padėsiantys mums šiuos 
tikslus įgyvendinti. Į darbotvarkę įtraukta visa su klimato kaita susijusi mūsų jau vykdoma veikla, 
suskirstyta pagal šešias strategines prioritetines sritis, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti mūsų 
pagrindiniai tikslai. Užbaigus tam tikrus veiksmus, darbotvarkė bus reguliariai atnaujinama. Taip 
vykstant darbui, galėsime analizuoti pokyčius įvairiose srityse. Paėmus kartu, visi šie veiksmai padės 
įgyvendinti mums pavestą uždavinį, t. y. paruošti mūsų ekonomiką rytdienai ir prisidėti kuriant 
tvaresnę ateitį apskritai – ir taip prisidėti prie kovos su klimato kaita. 
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Mūsų strateginiai tikslai ir ECB darbotvarkė klimato kaitos klausimais1 

 

 

 

1. Įvertinti klimato kaitos makroekonominį poveikį ir šio poveikio infliacijai ir realiajai 
ekonomikai mažinimo politiką 

 

1 Į „Išsamų su klimato kaita susijusių veiksmų planą“ įtraukti veiksmai pažymėti žvaigždute (*). 

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A.     Įvertinti klimato kaitos padarinių švelninimo politikos poveikį Eurosistemos 
ir ECB ekspertų makroekonominėms ir fiskalinėms prognozėms* 

  

B.     Modeliuojant politiką, į makroekonominius modelius įtraukti klimato kaitos 
aspektus* 

 

C.     Įvertinti energetikos pertvarkos (įskaitant anglies dioksido kainas) poveikį 
energijos kainoms, infliacijai, gamybai ir pinigų politikai 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai 

D.     Įvertinti klimato kaitos ir jos padarinių švelninimo politikos poveikį pasaulio 
žaliavų ir finansų rinkoms 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.en.pdf
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2. Gerinti su klimatu susijusių duomenų prieinamumą ir kokybę, kad būtų galima geriau 
nustatyti ir valdyti su klimatu susijusią riziką ir galimybes 

 

3. Patobulinti su klimato kaita susijusios finansinės rizikos vertinimą 

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A.     Parengti ir atlikti su klimatu susijusį Eurosistemos balanso 
(bandomąjį) testavimą nepalankiausiomis sąlygomis* 

 

Reguliariai 

vykdomas su 

klimatu susijęs 

testavimas 

nepalankiausiomis 

sąlygomis 

B.     Peržiūrėti ir įvertinti su klimato kaita susijusią kredito reitingų riziką; 
parengti vidinių kredito vertinimo sistemų minimaliuosius 
standartus*  

Jei būtina, į Eurosistemos 

sąrangą įtraukti 

reikalavimus 

C.     Stebėti su klimato kaita susijusią riziką finansų sistemai Periodiškai; du kartus per metus 

skelbiami leidiniai 

D.     Parengti ir atlikti su klimatu susijusį finansų sistemos testavimą ne-
palankiausiomis sąlygomis 

Makroprudencinis 

ir priežiūrinis 

testavimas 

nepalankiausiomis 

sąlygomis 

55 % tikslo 

priemonių rinkinio 

testavimas 

nepalankiausiomis 

sąlygomis 

E.     Analizuoti klimato kaitos ir žaliosios pertvarkos ekonominį poveikį vidutiniu 
ir ilguoju laikotarpiais 

Periodiškai 

F.     Sekti ES ir tarptautiniuose forumuose vykstančias diskusijas apie su 
klimato kaita susijusią politiką (ypač dėl anglies dioksido kainų) ir prisidėti 
prie šių diskusijų 

Periodiškai 

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A.     Sukurti eksperimentinius duomenų rodiklius, skirtus su klimato kaita 
susijusiai analizei atlikti* 

 

Iki 2024 m. 

parengti 

statistinių 

duomenų 

rinkinius 

B.     Įsigyti ECB reikalingų su klimato kaita susijusių komercinių duomenų Periodiškai 

C.     Įvertinti duomenis, reikalingus analizuojant pereinamąjį laikotarpį ir fizinę 
riziką Periodiškai 
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E.     Atlikti priežiūrinius vertinimus ir tolesnius veiksmus dėl bankų 
gebėjimo valdyti su klimatu susijusią riziką (įskaitant su klimatu 
susijusios ir aplinkos rizikos teminę peržiūrą, tikslinę komercinės 
paskirties nekilnojamojo turto peržiūrą ir patikrinimus vietoje) 

Atsakomieji raštai 

ir galimi 

reikalavimai 

bankams 

Reguliarūs 

priežiūriniai 

vertinimai 

F.     Parengti geriausios patirties bankų klimato rizikos strategijų, vidaus 
valdymo, rizikos valdymo ir informacijos atskleidimo srityse modelį 
ir juo dalytis 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai 

G.     Įvertinti ir stebėti, kaip bankai laikosi ECB priežiūrinių lūkesčių dėl 
informacijos, susijusios su klimato kaita, atskleidimo ir reguliavimo 
standartų 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai ir 

atsakomieji raštai bankams 

H.     Visiškai integruoti klimato riziką į priežiūros metodiką ir procesus Periodiškai; reguliarūs leidiniai 

I.      Prisidėti prie politikos, kuria siekiama integruoti su klimato kaita 
susijusią riziką į prudencinę sistemą, kūrimo 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai 

 

4. Apsvarstyti pinigų politikos operacijų galimybes ir įvertinti klimato kaitos poveikį 
pinigų politikai 

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A.     Įdiegti su klimato kaita susijusios informacijos atskleidimo 
reikalavimus kaip tinkamumo reikalavimą įkaito sistemoje ir 
vykdant turto pirkimus* 

Politikos 

formavimas 

Adaptacinis laikotarpis 

(įgyvendinimas priklauso 

nuo Įmonių tvarumo 

ataskaitų teikimo direktyvos 

įgyvendinimo laiko) 

B.     Su klimato kaita susijusi rizika įkaito sistemoje: svarstyti 
pasiūlymus dėl politikos*  Reguliarios peržiūros ir 

koregavimai, jei prireiktų 

C.     Atsižvelgti į klimato kaitą vykdant bendrovių sektoriaus 
turto pirkimus* Pasiūlymų 

rengimas 

Sistemos 

pritaikymas 

 

D.     Įvertinti klimato kaitos poveikį pinigų politikos pozicijai ir jos 
perdavimo mechanizmui (1B punkto papunktis)* 

  

 

5. Analizuoti politines diskusijas ir prie jų prisidėti siekiant stiprinti žaliuosius finansus  

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A.     Įvertinti žaliųjų finansinių priemonių ir investuotojų vaidmenį finansuojant 
perėjimą prie neutralizuoto poveikio klimatui ekonomikos ir kitus su tuo 
susijusius politikos aspektus 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai 

B.     Ištirti galimą centrinių bankų vaidmenį finansų rinkose ir ekologinių 
inovacijų srityje 
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C.     Stebėti ES ir tarptautines politikos diskusijas ir prie jų prisidėti, siekiant 
didinti žaliąjį ir tvarų finansavimą, be kita ko, atliekant analitinį darbą 
siekiant pagrįsti ECB politikos pozicijas 

Periodiškai 

 

6. Didinti skaidrumą ir skatinti geriausią patirtį, kad būtų sumažintas poveikis aplinkai 

Veiksmas 2022 m. 2023 m. 

A. Atskleisti su klimato kaita susijusią informaciją apie bendrovių 
sektoriaus pirkimo programą* ir Eurosistemos ne pinigų politikos 
portfelius eurais 

 Metiniai 

leidiniai 

B. Tvariai ir atsakingai vykdyti ne pinigų politikos ECB portfelių investicijas Periodiškai; metiniai tikslai 

C. Parengti ir paskelbti informaciją apie ECB institucinį tvarumą Periodiškai; metiniai leidiniai 

D. Įgyvendinti pagal Paryžiaus susitarimą nustatytus ECB institucinio 
tvarumo tikslus 

Galutinis tikslas pasiektinas 

2030 m.; metiniai leidiniai 

E. Padidinti grynųjų pinigų apyvartos ciklo tvarumą aplinkos atžvilgiu Periodiškai 

F.     Užtikrinti veiksmingą ir skaidrų bendravimą su svarbiausiomis tikslinėmis 
grupėmis klimato kaitos klausimais 

Periodiškai; reguliarūs leidiniai 
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