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Ilmastonmuutoksen hillitseminen kuuluu ensisijaisesti valtioiden ja lainsäädäntöviranomaisten
tehtäviin, ja niillä on siihen myös parhaat välineet. Meitä kaikkia kuitenkin tarvitaan taistelussa
ilmastonmuutosta vastaan, ja myös EKP tekee voitavansa.
EKP:n ensisijainen tehtävä on ylläpitää hintavakautta, ja sen on otettava ilmastonmuutos ja
siirtyminen vihreämpään talouteen huomioon rahapolitiikassaan, sillä ne vaikuttavat talouteen ja
myös eurojärjestelmän taseen riskeihin ja varojen arvoon. EKP on myös
pankkivalvontaviranomainen, joten sen velvollisuutena on edistää pankkijärjestelmän turvallisuutta ja
vakavaraisuutta ja varmistaa, että pankit valmistautuvat hallitsemaan ilmastoriskejään. Euroopan
unionin toimielimenä EKP:n tehtäviin kuuluu lisäksi tukea yleistä talouspolitiikkaa EU:ssa ja edistää
EU:n tavoitteiden saavuttamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti,
kunhan hintavakaus ei vaarannu. Ympäristönsuojelu kuuluu EU:n tavoitteisiin.
EKP:llä on kolme keskeistä tavoitetta toiminnassa ilmastonmuutosta vastaan. Haluamme selvittää
ilmastonmuutoksen vaikutusta talouteen, jotta riskejä pystytään hallitsemaan ja vähentämään.
Pyrimme edistämään kestävää rahoitusta ja tukemaan siten hallittua siirtymistä vähähiiliseen
talouteen. Lisäksi pystymme asiantuntemuksemme ansiosta vaikuttamaan talouden toimijoiden
käyttäytymiseen jakamalla tutkittua tietoa. Näiden tavoitteiden myötä voimme varmistaa, että
toimimme muuttuvassa maailmassa tehokkaasti ja mandaattimme mukaisesti.
Tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun analysoimme huolella ja perusteellisesti, miten
ilmastonmuutos todella vaikuttaa. Tiedämme kuitenkin, miten tärkeää on toimia viipymättä, nopeasti
ja tehokkaasti. Kehitämme jatkuvasti mallejamme ja kokoamme uutta tietoa, jotta pystymme
ottamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit yhä paremmin huomioon. Ilmastonmuutoksen
vastainen strategiamme ja toimintamme kehittyvät siis nekin ajan myötä.
EKP:n toimintasuunnitelmaan on koottu tärkeimmät toimintatavat, joilla yhteisiin tavoitteisiin pyritään
käytännössä. Suunnitelmassa ilmastonmuutokseen liittyvät hankkeet on jaettu kuuteen ryhmään, ja
suunnitelmaa päivitetään sitä mukaa, kun hankkeita valmistuu, niin että se pysyy ajan tasalla. Kaikki
nämä hankkeet edistävät EKP:n toimintaa ilmastonmuutosta vastaan. Meidän tehtävänämme on
auttaa taloutta valmistautumaan tulevaan kehitykseen ja olla mukana luomassa ympäristön kannalta
kestävämpää tulevaisuutta.

Ilmastoon liittyvät strategiset tavoitteet ja toimintasuunnitelma 1

1.

Tutkimme, miten ilmastonmuutos ja toimet sen hillitsemiseksi vaikuttavat inflaatioon
ja reaalitalouteen

Toimet

1

2022

2023

A.

Analysoimme, millainen vaikutus ilmastopolitiikalla on
eurojärjestelmän/EKP:n asiantuntijoiden talouskehitystä ja
finanssipolitiikkaa koskevissa arvioissa*

B.

Otamme ilmastonmuutoksen huomioon kokonaistalouden kehityksen
mallinnuksessa ja simulaatioissa*

C.

Arvioimme, miten siirtyminen vihreämpään energiaan (esim. päästökaupan Jatkuvia toimia, säännöllisiä
hinnoittelu) vaikuttaa energian hintaan, inflaatioon, tuotantoon ja
julkaisuja aiheesta
rahapolitiikkaan

D.

Arvioimme, miten ilmastonmuutos ja toimet sen hillitsemiseksi vaikuttavat
maailman raaka-aine- ja rahoitusmarkkinoihin

Toimintasuunnitelmaan alusta pitäen kuuluneet toimet on merkitty taulukoissa tähdellä (*), ks. myös ”Ilmastonmuutokseen
liittyvien toimien eteneminen”.
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Jatkuvia toimia

E.

Analysoimme ilmastonmuutoksen ja vihreän siirtymän taloudellisia
vaikutuksia keskipitkän ja pitkän aikavälin näkökulmasta

F.

Osallistumme ilmastopolitiikkaa (ja erityisesti päästökaupan hinnoittelua)
koskevaan keskusteluun EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla ja
seuraamme tilanteen kehitystä

2.

Jatkuvia toimia

Laadimme yhä parempia tilastoja ilmastoriskien hallinnan ja ilmastotoimien
hahmottelun tueksi

Toimet
A.

2022

Kehitämme kokeellisia indikaattoreita ilmastonmuutokseen liittyviä
analyyseja varten*

2023
Kokoamme
tietotarpeet
vuodeksi 2024

B.

Kilpailutamme ilmastotietojen hankinnan kaupallisista lähteistä

C.

Kartoitamme fyysisten ja siirtymäriskien analysointiin soveltuvia
tilastotietoja

3.

Jatkuvia toimia
Jatkuvia toimia

Kehitämme ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten riskien arviointia
Toimet

A.

B.

2022

Kehitämme eurojärjestelmän taseelle ilmastostressitestiä ja
teemme alustavan stressitestin*

2023
Säännöllisiä
stressitestejä

Arvioimme ilmastoriskien vaikutusta luottoluokituksiin ja laadimme
vähimmäisvaatimukset omille luottoriskinarviointijärjestelmille*

Tarvittavat vaatimukset
käyttöön
eurojärjestelmässä

C.

D.

Seuraamme ilmastonmuutoksesta rahoitusjärjestelmälle
aiheutuvia riskejä

Jatkuvia toimia, julkaisuja aiheesta

Kehitämme ilmastostressitestejä rahoitusjärjestelmälle ja
jatkamme stressitestausta

Stressitestejä makro-

55-

ja

valmiuspakettiin

puolivuosittain

mikrovakausvalvonnan liittyvä

E.

Arvioimme ja seuraamme valvottavien pankkien kykyä hallita
ilmastoriskejään (esim. ilmasto- ja ympäristöriskien
erityisarvioinnissa, liikekiinteistöjä koskevassa erityisarvioinnissa
ja pankeissa tehtävissä tarkastuksissa)
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tarpeisiin

stressitestaus

Palautetta ja

Säännöllisiä

mahdollisesti myös

valvonta-

vaatimuksia pankeille

arvioita
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F.

G.

Jaamme tietoa hyvistä käytännöistä pankkien
ilmastoriskistrategioiden, hallinnon, riskienhallinnan ja julkistusten
parantamiseksi

Jatkuvia toimia, säännöllisiä julkaisuja

Arvioimme ja seuraamme, miten pankeissa noudatetaan
ilmastoriskien julkistamista koskevia EKP:n valvontaodotuksia
sekä sääntelyvaatimuksia

Jatkuvia toimia, säännöllisiä julkaisuja

aiheesta

aiheesta ja palautetta pankeille

H.

Otamme ilmastoriskit huomioon pankkivalvonnan menettelyissä ja Jatkuvia toimia, säännöllisiä julkaisuja
prosesseissa
aiheesta

I.

Osallistumme työhön ilmastonmuutokseen liittyvien riskien
huomioimiseksi vakavaraisuussääntelyssä

Jatkuvia toimia, säännöllisiä julkaisuja
aiheesta

4. Selvitämme, miten ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan ottaa huomioon
rahapoliittisissa operaatioissa
Toimet
A.

2022

Edellytämme ilmastonmuutokseen liittyvien riskien
julkistamista yhtenä vakuus- ja
ostokelpoisuusvaatimuksena*

2023

Muotoilemme Siirtymäkausi (aikataulu riippuu
vaatimukset

yritysten kestävyysraportointia
koskevan direktiivin kehityksestä)

B.

C.

D.

Selvitämme mahdollisuuksia ottaa ilmastoriskit
huomioon vakuuskäytännössä*
Selvitämme mahdollisuuksia ottaa
ympäristövaikutukset huomioon yritysten
velkapaperien ostoissa*

Säännöllisiä vakuuskäytännön
päivityksiä
Laadimme

Muokkaamme

ehdotuksia

vaatimuksia

Arvioimme ilmastonmuutoksen merkitystä
rahapolitiikan mitoituksen ja välittymismekanismin
kannalta (ks. myös kohta 1 B)*

5. Osallistumme vihreän rahoituksen lisäämistä koskevaan päätöksentekoon
Toimet
A.

Arvioimme, missä määrin esim. siirtymistä päästöttömään talouteen
voidaan rahoittaa ympäristövastuullisten rahoitusinstrumenttien ja
sijoittajien tuella

B.

Tutkimme keskuspankkien mahdollisuuksia vaikuttaa
rahoitusmarkkinoiden ympäristökestävyyttä edistäviin innovaatioihin

C.

Osallistumme vihreän/ympäristövastuullisen rahoituksen lisäämistä
koskevaan keskusteluun EU:ssa ja kansainvälisillä foorumeilla,
seuraamme tilanteen kehitystä ja laadimme analyyseja EKP:n kantojen
pohjaksi

Toimintasuunnitelma ilmastonmuutosta vastaan

2022

2023

Jatkuvia toimia, säännöllisiä
julkaisuja aiheesta

Jatkuvia toimia
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6. Hankimme ja jaamme tietoa tavoista pienentää toiminnan ympäristövaikutuksia
Toimet

2022

A. Julkistamme ympäristönäkökohtiin liittyviä tietoja yrityssektorin

2023
Julkaisuja

velkapaperiohjelman sijoituksista* ja eurojärjestelmän euromääräisistä
rahapolitiikkaan liittymättömistä sijoituksista

aiheesta
vuosittain

B. Sijoitamme rahapolitiikkaan liittymättömät EKP:n varat vastuullisesti ja

Jatkuvia toimia, vuositavoitteet

C. Laadimme ja julkistamme EKP:n kestävyysraportit

Jatkuvia toimia, julkaisuja vuosittain

D. Huolehdimme Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten

Tavoitteet saavutettava

ympäristökestävästi

kestävyystavoitteiden saavuttamisesta EKP:ssä

vuoteen 2030 mennessä; julkaisuja
aiheesta vuosittain

E. Pienennämme rahahuollon ympäristöjalanjälkeä

Jatkuvia toimia

F. Vaikutamme viestimällä avoimesti ilmastonmuutokseen liittyvistä

Jatkuvia toimia, säännöllisiä

kysymyksistä

julkaisuja aiheesta
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