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Ansvaret for at håndtere klimaændringerne ligger primært hos regeringerne og lovgiverne. De har de 
værktøjer, der egner sig bedst til at løse disse spørgsmål. Men vi bliver alle sammen nødt til at gøre, 
hvad vi kan i kampen mod klimaændringerne – det gælder også ECB. 

Klimaændringerne og omstillingen til en grønnere økonomi påvirker vores hovedmål om at fastholde 
prisstabilitet, fordi de indvirker på vores økonomi og på risikoprofilen og værdien af aktiverne på 
Eurosystemets balance. Som tilsynsmyndighed er det vores pligt at bidrage til, at banksektoren er 
sikker og solid. Derfor skal vi sikre, at branchen har forberedt sig tilstrækkeligt på at håndtere 
klimarelaterede risici. Som en EU-institution – der handler inden for vores mandat, og uden at det 
påvirker vores hovedmål – er det desuden vores pligt at gøre, hvad vi kan, for at støtte generelle 
økonomiske politikker, som bidrager til gennemførelsen af EU's traktatfæstede mål. Et af disse mål 
er at beskytte miljøet. 

På den baggrund har ECB tre hovedmål, som vi har for øje i vores klimaarbejde: at håndtere og 
modvirke de finansielle risici, der er forbundet med klimaændringerne, og vurdere deres indvirkning 
på økonomien, at fremme bæredygtig finansiering med henblik på at understøtte en velordnet 
omstilling til en lavemissionsøkonomi og at dele vores ekspertise for at fremme mere vidtrækkende 
adfærdsændringer. Det er disse mål, der hjælper os med at sikre, at vores politikker er effektive, 
legitime og passer til en verden i forandring. 

For at vi kan nå vores mål skal vi bruge en gennemgribende og grundig analyse af klimaændringer-
nes indvirkning. Men vi ved, at der skal handles hurtigt, og at tidsfaktoren er afgørende. Derfor arbej-
der vi på at forbedre vores modeller og at indsamle flere data for bedre at kunne tage højde for de 
risici, der er forbundet med klimaændringerne. Det er derfor naturligt, at vores strategi og tiltag i for-
hold til klimaændringerne vil udvikle sig over tid. 

I vores klimadagsorden, som omfatter hele ECB, beskrives de prioriteter og aktiviteter, som vil hjælpe 
os med at omsætte disse mål i praksis. Dagsordenen indeholder alle de klimarelaterede tiltag, vi er i 
gang med, og er opdelt i seks strategiske prioriterede områder rettet mod at opfylde vores kernemål. 
Dagsordenen vil blive opdateret regelmæssigt, i takt med at tiltagene gennemføres. På denne måde 
kan vi løbende tage ny udvikling på forskellige områder i betragtning. Alle disse tiltag tilsammen vil 
hjælpe os med at gøre, hvad vi kan, i kampen mod klimaændringerne, ved at løse den opgave, vi 
står over for, nemlig at forberede vores økonomi på det, der kommer, og generelt bidrage til en mere 
bæredygtig fremtid. 
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Vores strategiske mål og ECB's klimadagsorden1 

 

 

 

1. Vurdere den makroøkonomiske effekt af klimaændringerne og 
modvirkningspolitikkerne på inflationen og realøkonomien 

 

1   Tiltag, der indgår i "den detaljerede køreplan for klimarelaterede foranstaltninger" er markeret med en stjerne (*). 

Tiltag 2022 2023 

A.     Evaluere effekten af politikker til modvirkning af klimaændringerne på 
Eurosystemets/ECB's stabs makroøkonomiske og finanspolitiske 
fremskrivninger * 

  

B.     Integrere klimahensyn i makroøkonomiske modeller med henblik på 
simulering af politikker *  

C.     Vurdere energiomstillingens indvirkning (herunder CO2-priser) på 
energipriser, inflation, produktion og pengepolitik 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 

D.     Vurdere klimaændringernes og modvirkningspolitikkernes indvirkning på 
de globale råvaremarkeder og finansielle markeder 

  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.en.pdf
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2. Forbedre adgangen til og kvaliteten af klimadata for bedre at kunne identificere og 
håndtere klimarelaterede risici og muligheder 

 

3. Styrke vurderingen af klimarelateret finansiel risiko 

Tiltag 2022 2023 

A.     Udvikle og gennemføre en (pilot)klimastresstest af 
Eurosystemets balance *  

Regelmæssige 

klimastresstest 

B.     Gennemgå og evaluere klimarelaterede risici i kreditvurderinger, 
udvikle minimumsstandarder for interne kreditvurderingssystemer 
*  

Indføre krav i 

Eurosystemets rammer 

efter behov 

C.     Overvåge klimarelaterede risici for det finansielle system Tilbagevendende, offentliggøres 

halvårligt 

D.     Udvikle og gennemføre klimastresstest af det finansielle system Makroprudentielle og 

tilsynsmæssige 

stresstest 

Stresstest i 

relation til Fit for 

Fit for 55-pakken 

E.     Foretage tilsynsvurderinger og følge op på bankernes kapacitet til 
at styre klimarisiko (herunder en tematisk gennemgang af klima- 
og miljørelateret risiko, en målrettet gennemgang af 
erhvervsejendomme og inspektioner på stedet) 

Tilbagemeldingsbreve 

og eventuelle krav til 

banker 

Regelmæssige 

tilsynsvurderinger 

F.     Udvikle og udveksle bedste praksis med hensyn til bankernes 
klimarisikostrategier, governance, risikostyring og offentliggørelse 
af oplysninger 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 

E.     Analysere klimaændringernes og den grønne omstillings økonomiske 
indvirkning på mellemlangt til langt sigt 

Tilbagevendende 

F.     Overvåge og bidrage til drøftelser om klimarelaterede politikker (især CO2-
prissætningen) i EU-fora og internationale fora 

Tilbagevendende 

Tiltag 2022 2023 

A.     Udvikle eksperimentelle dataindikatorer til brug i klimarelaterede 
analyser *  

Udvikle  

statistikindsamlinger 

inden 2024 

B.     Indsamle klimarelaterede kommercielle data til ECB's brug  Tilbagevendende 

C.     Vurdere data til brug i analyser vedrørende omstillings- og fysisk risiko Tilbagevendende 
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G.     Vurdere og følge op på bankernes tilpasning til ECB's 
tilsynsmæssige forventninger med hensyn til offentliggørelse af 
klimarelaterede oplysninger og overholdelse af 
reguleringsmæssige standarder 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt og tilbagemeldingsbreve til 

banker 

H.     Integrere klimarisici fuldt ud i tilsynsmetoder og -processer Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 

I.      Bidrage til den politiske udvikling med henblik på at integrere 
klimarelaterede risici i tilsynsrammen 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 

 

4. Overveje forskellige muligheder for pengepolitiske operationer og vurdere 
klimaændringernes indvirkning på pengepolitikken 

Tiltag 2022 2023 

A.     Indføre klimarelaterede oplysninger som et 
belånbarhedskriterium i rammerne for sikkerhedsstillelse og 
opkøbet af aktiver * 

Udformning 

af politikker 

Tilpasningsperiode 

(gennemførelsen afhænger af 

tidsplanen i direktivet om 

virksomheders 

bæredygtighedsrapportering) 

B.     Klimarelaterede risici inden for rammen for sikkerhedsstillelse: 
overveje forslag til politikker *  Regelmæssige gennemgange 

og justeringer efter behov 

C.     Tage klimahensyn i forbindelse med opkøb af 
virksomhedsobligationer * Udarbejde 

forslag 

Tilpasse 

ramme 

 

D.     Vurdere klimaændringernes indvirkning på den pengepolitiske 
linje og transmissionsmekanismen (som underpunkt i punkt 
1B) * 

  

 

5. Analysere og bidrage til politiske drøftelser for at opskalere grøn finansiering  

Tiltag 2022 2023 

A.     Vurdere, hvilken rolle grønne finansielle instrumenter og investorer 
spiller i finansieringen af omstillingen til en netto-nulemissionsøkonomi, 
og andre relaterede politikker 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 

B.     Undersøge centralbankernes potentielle rolle i relation til de finansielle 
markeder og grøn innovation 

  

C.     Overvåge og bidrage til EU-dækkende og internationale politiske 
drøftelser for at opskalere grøn og bæredygtig finansiering, bl.a. med 
analyser, der kan danne grundlag for ECB's pengepolitiske standpunkter 

Tilbagevendende 
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6. Øge gennemsigtighed og fremme bedste praksis for at mindske miljøpåvirkningen 

Tiltag 2022 2023 

A. Offentliggøre klimarelaterede oplysninger om programmet til opkøb af 
virksomhedsobligationer * og Eurosystemets ikke-pengepolitiske 
porteføljer i euro 

 Offentliggøres 

årligt 

B. Investere ECB's ikke-pengepolitiske porteføljer på en bæredygtig og 
ansvarlig måde 

Tilbagevendende, årlige mål 

C. Udarbejde og offentliggøre oplysninger om ECB's bæredygtighed som 
virksomhed 

Tilbagevendende, offentliggøres årligt 

D. Opfylde ECB's mål for sin bæredygtighed som virksomhed, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med Parisaftalen 

Endelige mål for 2030, offentliggøres 

årligt 

E. Øge kontantkredsløbets miljømæssige bæredygtighed Tilbagevendende 

F.     Sikre effektiv og gennemsigtig kommunikation med vigtige målgrupper 
om klimarelaterede spørgsmål 

Tilbagevendende, offentliggøres 

regelmæssigt 
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