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Par klimata pārmaiņu novēršanu galvenokārt atbildīgas valdības un likumdevēji, un tieši viņu rīcībā ir
vispiemērotākie līdzekļi šā jautājuma risināšanai. Taču cīņā pret klimata pārmaiņām jāpiedalās
ikvienam no mums, t.sk. arī ECB.
Klimata pārmaiņas un pāreja uz zaļāku tautsaimniecību var skart mūsu galveno mērķi – cenu
stabilitātes saglabāšanu, jo tās ietekmē mūsu tautsaimniecību un aktīvu riska profilu un vērtību
Eurosistēmas bilancē. Mūsu kā uzraudzības iestādes pienākums ir veicināt banku sektora drošību un
stabilitāti, nodrošinot, ka nozare veikusi atbilstošus sagatavošanās darbus klimata pārmaiņu risku
pārvaldīšanai. Turklāt mūsu kā Eiropas institūcijas pienākums, rīkojoties mūsu pilnvaru ietvaros un
neskarot mūsu galveno mērķi, ir atbalstīt vispārējo ekonomisko politiku, kas veicina ES Līgumā
noteikto mērķu sasniegšanu. Pie tiem pieder arī vides aizsardzība.
Ņemot vērā minēto, mums ECB ir trīs svarīgākie mērķi, kas virza mūsu darbu klimata pārmaiņu
jomā – pārvaldīt un mazināt ar klimata pārmaiņām saistītos finanšu riskus un novērtēt to ekonomisko
ietekmi, veicināt ilgtspējīgu finansēšanu, lai sekmētu sakārtotu pāreju uz mazoglekļa
tautsaimniecību, un dalīties mūsu profesionālajās zināšanās, lai panāktu plašāku uzvedības maiņu.
Tieši šie mērķi mums palīdz nodrošināt, lai mūsu politika būtu efektīva, likumīga un atbilstoša
mainīgajai pasaulei.
Lai palīdzētu sasniegt mūsu mērķus, mums jāveic pamatīga un visaptveroša klimata pārmaiņu
ietekmes analīze. Bet mēs zinām, ka nepieciešama tūlītēja rīcība un kavēšanās nav pieļaujama.
Tāpēc cenšamies uzlabot savus modeļus un apkopot vairāk datu, lai labāk atspoguļotu klimata
pārmaiņu radītos riskus. Tas nozīmē, ka mūsu stratēģija un darbība klimata pārmaiņu jomā laika
gaitā dabiski attīstīsies.
ECB mēroga klimata programmā detalizēti aprakstītas prioritātes un darbības, kas mums palīdzēs
īstenot šos mērķus praksē. Tā aptver visu mūsu klimata pārmaiņu jomā veikto darbu, kas apvienots
sešās stratēģisko prioritāšu jomās un vērsts uz mūsu svarīgāko mērķu sasniegšanu. Darbību izpildes
gaitā programma tiks regulāri aktualizēta, kas dos mums iespēju, virzoties uz priekšu, apsvērt
jaunākās norises dažādās jomās. Visi šie pasākumi kopā mums palīdzēs iesaistīties cīņā pret
klimata pārmaiņām, paveicot attiecīgo uzdevumu – sagatavot mūsu tautsaimniecību gaidāmajām
pārmaiņām un kopumā veicināt ilgtspējīgāku nākotni.
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1.

Novērtēt klimata pārmaiņu un to mazināšanas politikas makroekonomisko ietekmi uz
inflāciju un reālo tautsaimniecību

Darbība

1

A.

Novērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas politikas ietekmi uz
Eurosistēmas/ECB speciālistu makroekonomiskajām un fiskālajām iespēju
aplēsēm*

B.

Iekļaut ar klimata pārmaiņām saistītos apsvērumus makroekonomiskajā
modelēšanā, veicot politikas simulācijas*

C.

Novērtēt enerģētikas pārkārtošanas (t.sk. oglekļa cenu) ietekmi uz
enerģijas cenām, inflāciju, produkcijas izlaidi un monetāro politiku

D.

Novērtēt klimata pārmaiņu un to mazināšanas politikas ietekmi uz
globālajiem izejvielu un finanšu tirgiem

2022

2023

Regulāri; periodiskas publikācijas

Darbības, kas ietvertas dokumentā Detailed roadmap of climate change-related actions ("Detalizēts ar klimata pārmaiņām
saistīto pasākumu plāns") atzīmētas ar zvaigznīti (*).
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E.

Analizēt klimata pārmaiņu un pārejas uz zaļo saimniekošanu vidēja
termiņa un ilgtermiņa ekonomisko ietekmi

F.

Sekot diskusijām par politiku saistībā ar klimata pārmaiņām (īpaši oglekļa
cenu noteikšanu) ES un starptautiskos forumos un piedalīties šajās
diskusijās

2.

Regulāri

Regulāri

Uzlabot klimata datu pieejamību un kvalitāti, lai labāk apzinātu un pārvaldītu ar
klimatu saistītos riskus un iespējas

Darbība
A.

2022

Izstrādāt eksperimentālus datu rādītājus izmantošanai ar klimata
pārmaiņām saistītajā analīzē*

2023
Līdz
2024. gadam
izstrādāt
statistikas
apkopojumus

B.

Iegādāties ar klimata pārmaiņām saistītus komercdatus ECB lietošanai

C.

Izvērtēt datus izmantošanai pārejas un fizisko risku analīzē

3.

Regulāri
Regulāri

Uzlabot ar klimata pārmaiņām saistīto finanšu risku novērtējumu
Darbība

A.

2022

Izstrādāt un īstenot Eurosistēmas bilances klimata stresa testu
(pilottestu)*

2023
Regulāri
klimata stresa
testi

B.

Pārskatīt un novērtēt klimata pārmaiņu riskus saistībā ar
kredītreitingiem; izstrādāt standartu minimumu iekšējām
kredītnovērtējuma sistēmām*

Ieviest prasības
Eurosistēmas
regulējumā (ja
nepieciešams)

C.

D.

Monitorēt ar klimata pārmaiņām saistītos riskus, kas apdraud finanšu
sistēmu
Izstrādāt un īstenot finanšu sistēmas klimata stresa testus

Regulāri; publikācijas divas reizes
gadā
Makroprudenciālie Pasākumu
un uzraudzības

kopuma

stresa testi

"Gatavi
mērķrādītājam
55%" stresa
tests
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E.

Veikt uzraudzības novērtējumus un turpmāku pārraudzību saistībā ar
Vēstules ar
banku klimata riska pārvaldības spējām (t.sk. tematiskās pārbaudes par
komentāriem un
klimata pārmaiņu un vides riskiem, komerciālo nekustamo īpašumu
mērķpārbaudi un klātienes pārbaudes)
iespējamās

Regulāri
uzraudzības
novērtējumi

prasības bankām
F.

Izstrādāt labāko praksi attiecībā uz banku klimata risku stratēģijām,
Regulāri; periodiskas publikācijas
pārvaldību, risku pārvaldību un informācijas atklāšanu un iepazīstināt ar
to

G.

Novērtēt un turpmāk pārraudzīt banku atbilstību ECB uzraudzības
gaidām attiecībā uz informācijas atklāšanu saistībā ar klimata
pārmaiņām un regulatīvo standartu ievērošanu

Regulāri; periodiskas publikācijas

H.

Pilnībā integrēt klimata pārmaiņu riskus uzraudzības metodoloģijā un
procesos

Regulāri; periodiskas publikācijas

I.

Veicināt politikas izstrādi, lai integrētu klimata pārmaiņu riskus
prudenciālajā ietvarā

Regulāri; periodiskas publikācijas

un vēstules ar komentāriem
bankām

4. Apsvērt monetārās politikas operāciju iespējas un novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi
uz monetāro politiku
Darbība
A.

2022

Ieviest ar klimata pārmaiņām saistītās informācijas atklāšanu kā
Izstrādāt
atbilstības prasību saistībā ar nodrošinājuma regulējumu un
politiku
aktīvu iegādēm*

2023

Adaptācijas periods
(īstenošana atkarīga no
direktīvas par korporatīvo
ilgtspējības ziņojumu
sniegšanu laika grafika)

B.

C.

D.

Ar klimata pārmaiņām saistītie riski nodrošinājuma regulējumā:
apsvērt politikas priekšlikumus*
Apsvērt klimata pārmaiņas saistībā ar uzņēmumu sektora
aktīvu iegādēm*

Regulāra pārskatīšana un
korekcijas, ja nepieciešams
Izstrādāt

Apstiprināt

priekšlikumus ietvaru

Novērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz monetārās politikas
nostāju un transmisijas mehānismu (1.B punkta apakšpunkts)*

5. Analizēt politikas diskusijas, kas vērstas uz zaļās finansēšanas paplašināšanu, un
piedalīties tajās
Darbība
A.

Novērtēt zaļo finanšu instrumentu un investoru lomu pārejas uz
klimatneitrālu ekonomiku finansēšanā, kā arī citās ar to saistītās
politikas jomās
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Regulāri; periodiskas publikācijas
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B.

Pētīt centrālo banku potenciālo lomu finanšu tirgos un zaļajās inovācijās

C.

Sekot ES līmeņa un starptautiskās politikas diskusijām, kas vērstas uz
zaļās un ilgtspējīgās finansēšanas paplašināšanu, un piedalīties šādās
diskusijās, t.sk. veicot analītisko darbu, lai iegūtu informāciju ECB
politikas pozīciju veidošanai

Regulāri

6. Palielināt caurredzamību un veicināt labāko praksi, lai samazinātu ietekmi uz vidi
Darbība

2022

A. Atklāt ar klimata pārmaiņām saistīto informāciju par uzņēmumu sektora

Publikācijas

aktīvu iegādes programmu* un Eurosistēmas euro denominētajiem ar
monetāro politiku nesaistītajiem portfeļiem

B. Nodrošināt ECB ar monetāro politiku nesaistīto portfeļu ilgtspējīgu un
atbildīgu ieguldīšanu

2023

reizi gadā

Regulāri; gada mērķrādītāji

C. Sagatavot informāciju par ECB korporatīvo ilgtspēju un sniegt attiecīgus Regulāri; publikācijas reizi gadā
pārskatus

D. Sasniegt ECB korporatīvās ilgtspējas mērķus, kas atbilst Parīzes
nolīgumam

Galīgais mērķis – 2030. gads;
publikācijas reizi gadā

E. Palielināt skaidrās naudas aprites cikla vides ilgtspēju

Regulāri

F. Nodrošināt efektīvu un caurredzamu komunikāciju ar galvenajām

Regulāri; periodiskas publikācijas

auditorijām par jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām
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