Lisa: Kliimamuutuste vastu võitlemise meetmete üksikasjalik ülevaade 1
2021
1.

2.

3.

Eurosüsteemi/EKP
ekspertide makromajanduslikud
ettevaated

2023

2024

Prognoosides võetakse kasutusele CO2 heite
maksustamist käsitlevad tehnilised eeldused ja
hinnatakse korrapäraselt kliimakaalutlusi
hõlmava eelarvepoliitika mõju
eurosüsteemi/EKP ekspertide
makromajandusliku ettevaate
põhistsenaariumile.

Makromajanduslik
modelleerimine ja
stsenaariumianalüüsid
Kliimamuutustega
seotud riskianalüüsi
statistilised andmed

2022

Kliimariskid kaasatakse EKP alusmudelitesse ja hinnatakse nende
riskide mõju potentsiaalsele kasvule. Tehakse üleminekupõhimõtteid
käsitlevaid stsenaariumianalüüse. Modelleeritakse kliimamuutuste
mõju rahapoliitika ülekandemehhanismile.
Töötatakse välja keskkonnahoidlike
finantsinstrumentidega seotud näitajad.
Töötatakse välja näitajad, mis käsitlevad
finantsasutuste portfellide avatust kliimaga
seotud füüsilistele riskidele.

Töötatakse välja kliimamuutusi käsitlevad
uued andmekogumid.

Tuletatakse näitajad finantsasutuste portfellide
CO2 jalajälje hindamiseks.
4.

5.

1

Turuneutraalsuse
põhimõte ja turu
tõhususe mõiste
rahapoliitika
operatsioonides

ELis sätestatud
põhimõtete kohane
andmete
avalikustamine
kehtestatakse
kõlblikkuskriteeriumina nii
tagatisvarade
raamistikus kui ka
varaostudes

6.

Kliimariskide
stressitestid
eurosüsteemi
bilansi kohta

7.

Kliimamuutustest
tulenevate riskide
arvessevõtmine
krediidireitingutes
nii tagatisvarade kui

Hinnatakse
võimalikku
kallutatust turu
jagunemisel turu
ebatõhususe
keskkonnas ning
alternatiivsete
jaotuste eeliseid ja
puudusi.

Tehakse konkreetsed
ettepanekud
alternatiivsete
võrdlusaluste kohta,
mis puudutavad eeskätt
ettevõtlussektori
varaostukava.

Ettepanek teabe avalikustamist käsitleva ELi
määruse kohta ja selle vastuvõtmine

Valmistatakse ette
andmed ja
metoodika

Määrus jõustub

Esimene
regulatiivsete nõuete
kohane andmete
avalikustamine
2023. aasta kohta

Kavandatakse asjakohased
põhimõtted ning tehakse õiguslikud
ja korralduslikud ettevalmistused.

Emitentidele
võimaldatav
kohanemisaeg

Nõuded jõustuvad

Korraldatakse katseline stressitest,
mis põhineb kogu majandust
hõlmaval 2021. aasta EKP
kliimariskide stressitestil ning
2022. aastal konkreetsetes
pankades tehtavatel
järelevalvealastel kliimariskide
stressitestidel.

Seatakse sisse korrapärased kliimariskide
stressitestid, tuginedes katselisele
stressitestile.

Hinnatakse reitinguagentuuride
avalikustatud andmeid selle
kohta, kuidas nad võtavad
kliimamuutustest tulenevaid riske
arvesse oma krediidireitingutes.

Kliimamuutustest tulenevate riskidega seotud nõuded
kaasatakse eurosüsteemi krediidihindamisraamistikku,
kui see on põhjendatud.

Roosad tekstiväljad tähistavad väliseid protsesse, millele eurosüsteem meetmete rakendamisel tugineb. Sinistel
tekstiväljadel kirjeldatakse eurosüsteemi meetmeid.

2021
ka varaostude
puhul

8.

9.

2022

2023

2024

Töötatakse välja
miinimumstandardid riskide
arvessevõtmiseks
sisereitingutes.

Kliimamuutustest
tulenevate riskide
kajastamine
tagatisvarade
raamistikus

Vaadatakse läbi tagatisvarade
hindamis- ja
riskikontrolliraamistik, et tagada
kliimamuutustest tulenevate
riskide kajastamine. Antakse
hinnang
keskkonnasäästlikkusega seotud
finantsuuendustele.

Kontrollitakse tagatisvarade hindamis- ja
riskikontrolliraamistiku piisavust, et tagada
kliimamuutustest tulenevate riskide asjakohane
kajastamine.

Kliimamuutustest
tulenevad riskid
ettevõtlussektori
varaostukavas

Rakendatakse tõhustatud hoolsusmeetmeid kliimamuutustest tulenevate riskide
arvessevõtmiseks.

Kavandatakse ja tehakse muudatused, kui see on
põhjendatud.

Valmistutakse kliimariskidega seotud teabe
avalikustamiseks ettevõtlussektori varaostukava
kohta.
Koostatakse ettepanekud
ettevõtlussektori varaostukava
raamistiku kohandamiseks, et
võtta arvesse kliimamuutustega
seotud kaalutlusi.

Tehakse
kohandused
ettevõtlussektori
varaostukava
raamistikus

