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Overheden en wetgevers zijn primair verantwoordelijk voor de aanpak van de klimaatverandering en 
beschikken over de meest geschikte instrumenten om dit probleem aan te pakken. Toch moeten we 
allemaal onze bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering, ook bij de ECB. 

Klimaatverandering en de overgang naar een groenere economie raken aan ons hoofddoel om 
prijsstabiliteit te handhaven, vanwege de impact ervan op onze economie en op het risicoprofiel en 
de waarde van de activa op de balans van het Eurosysteem. Het is onze taak als toezichthouder bij 
te dragen aan de veiligheid en soliditeit van de bankensector door ervoor te zorgen dat de sector 
voldoende voorbereidingen heeft getroffen om klimaatrisico’s te beheersen. Bovendien is het onze 
taak als Europese instelling, handelend binnen ons mandaat en zonder afbreuk te doen aan onze 
primaire doelstelling, om het algemene economische beleid en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het EU-Verdrag te steunen. Hieronder valt ook de bescherming van het milieu. 

Met dit in het achterhoofd hebben we bij de ECB drie kerndoelstellingen opgesteld die richting geven 
aan onze werkzaamheden in verband met klimaatverandering: de financiële risico’s van 
klimaatverandering beheersen en beperken en de economische impact ervan inschatten, duurzame 
financiering bevorderen om een ordelijke transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen, 
en onze expertise delen om bredere gedragsveranderingen te stimuleren. Deze doelstellingen 
helpen ons ervoor te zorgen dat ons beleid effectief, rechtmatig en passend is voor een 
veranderende wereld. 

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, is een gedegen en grondige analyse van de im-
pact van klimaatverandering nodig. Maar we weten dat er dringend maatregelen nodig zijn en dat tijd 
essentieel is. Daarom willen we onze modellen verbeteren en meer data verzamelen om beter inzicht 
te krijgen in de risico’s van klimaatverandering. Dit betekent dat onze strategie en onze acties in ver-
band met de klimaatverandering zich in de loop der tijd zullen ontwikkelen. 

Onze ECB-brede klimaatagenda beschrijft de prioriteiten en activiteiten die ons helpen om deze 
doelstellingen in praktijk te brengen. De agenda omvat al onze werkzaamheden op het gebied van 
klimaatverandering en focust op zes strategische speerpunten om onze kerndoelstellingen te 
verwezenlijken. We zullen de agenda regelmatig bijwerken zodra we acties hebben afgerond, zodat 
we ons weer op nieuwe ontwikkelingen op verscheidene terreinen kunnen richten. Met al deze 
maatregelen kunnen we onze bijdrage leveren aan de bestrijding van klimaatverandering, namelijk 
door onze economie voor te bereiden op wat komen gaat en bij te dragen aan een duurzamere 
toekomst in het algemeen. 
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Onze strategische doelstellingen en de ECB-brede agenda in verband met 
klimaatverandering1 

 

 

 

1. Macro-economische effecten van klimaatverandering en mitigerend beleid op inflatie 
en reële economie beoordelen 

 

1  Acties die zijn opgenomen in de 'Gedetailleerde routekaart voor maatregelen op het vlak van klimaatverandering' zijn 
gemarkeerd met een asterisk (*). 

Actie 2022 2023 

A.     Het effect evalueren van het beleid in verband met de klimaatverandering 
op de macro-economische en begrotingsprojecties van medewerkers van 
het Eurosysteem/de ECB * 

  

B.     Klimaatoverwegingen opnemen in onze macro-economische modellen ten 
behoeve van beleidssimulaties * 

 

C.     De impact bepalen van de energietransitie (inclusief koolstofprijzen) op 
energieprijzen, inflatie, productie en monetair beleid 

Terugkerend; periodieke 

publicaties 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.nl.pdf
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2. Beschikbaarheid en kwaliteit van klimaatgegevens vergroten om klimaatrisico’s beter 
vast te stellen en kansen te benutten 

 

3. Financiële risico’s in verband met klimaatverandering beter beoordelen 

Actie 2022 2023 

A.     Ontwikkelen en uitvoeren van een klimaatstresstest (pilot) 
voor de balans van het Eurosysteem *  

Periodieke 

klimaatstresstests 

B.     Klimaatrisico’s in kredietratings beoordelen en evalueren; 
ontwikkelen van minimumnormen voor interne 
kredietbeoordelingssystemen *  

Indien nodig, eisen binnen het 

raamwerk van het Eurosysteem 

implementeren 

C.     Klimaatrisico’s voor het financiële stelsel monitoren Terugkerend; halfjaarlijkse publicaties 

D.     Klimaatstresstests voor het financiële stelsel ontwikkelen en 
uitvoeren 

Stresstests voor 

macroprudentiële 

en 

toezichtsdoeleinden 

Fit- for-55-

pakketstresstest 

E.     Het vermogen van banken om klimaatrisico’s te beheersen 
beoordelen en opvolgen, waaronder een themaonderzoek 
naar klimaat- en milieurisico’s, een gericht onderzoek naar 
commercieel vastgoed en inspecties ter plaatse 

Feedbackbrieven 

en mogelijke 

Reguliere 

toezichtsbeoordelingen 

D.     De impact beoordelen van klimaatverandering en mitigerend beleid op de 
mondiale grondstoffen- en financiële markten 

  

E.     De economische effecten analyseren van klimaatverandering en de groene 
transitie op de middellange tot lange termijn 

Terugkerend 

F.     Debatten over klimaatbeleid (in het bijzonder koolstofbeprijzing) binnen de 
EU en internationale fora monitoren en daaraan bijdragen Terugkerend 

Actie 2022 2023 

A.     Experimentele gegevensindicatoren ontwikkelen voor gebruik bij 
klimaatveranderingsanalyses * 

 

Ontwikkel  

statistische 

verzamelingen 

tegen 2024 

B.     Commerciële data over klimaatverandering inkopen voor gebruik door de 
ECB Terugkerend 

C.     Data beoordelen voor gebruik bij transitie- en fysieke risicoanalyses Terugkerend 
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vereisten voor 

banken 

F.     Best practices van banken op het gebied van 
klimaatrisicostrategieën, governance, risicomanagement en 
informatieverschaffing ontwikkelen en delen 

Terugkerend; periodieke publicaties 

G.     De afstemming van banken op de toezichtsverwachtingen van 
de ECB ten aanzien van informatieverschaffing over de 
klimaatverandering en de naleving van regelgevingsnormen 
beoordelen en opvolgen 

Terugkerend; periodieke publicaties en 

feedbackbrieven voor banken 

H.     Klimaatrisico’s volledig integreren in toezichtsmethoden en -
procedures 

Terugkerend; periodieke publicaties 

I.      Aan beleidsontwikkeling bijdragen om klimaatrisico’s te 
integreren in het prudentieel kader 

Terugkerend; periodieke publicaties 

 

4. Opties voor monetairbeleidstransacties overwegen en impact van klimaatverandering 
op monetair beleid beoordelen 

Actie 2022 2023 

A.     Informatieverschaffing over klimaatverandering als 
beleenbaarheidsvereiste opnemen in het 
onderpandskader en de activa-aankopen * 

Beleid 

ontwerpen 

Aanpassingsperiode 

(implementatie afhankelijk van het 

tijdschema van de richtlijn 

betreffende 

duurzaamheidsrapportage door 

ondernemingen (Corporate 

Sustainability Reporting Directive 

– CSRD) 

B.     Klimaatrisico’s binnen het onderpandskader: 
beleidsvoorstellen overwegen * 

 Periodieke beoordelingen en 

aanpassingen, indien nodig 

C.     Klimaatverandering bij de aankoop van door de 
bedrijvensector uitgegeven activa meenemen * 

Voorstellen 

uitwerken 

Kader 

aanpassen 

 

D.     Het effect van klimaatverandering op de 
monetairbeleidskoers en het transmissiemechanisme 
beoordelen (als subonderdeel van punt 1B) * 

  

 

5. Analyseren en bijdragen aan beleidsdiscussies om groene financiering op te schalen  

Actie 2022 2023 

A.     De rol van groene financiële instrumenten en beleggers beoordelen bij 
de financiering van de transitie naar een klimaatneutrale economie en 
ander gerelateerd beleid 

Terugkerend; periodieke 

publicaties 
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B.     De potentiële rol van centrale banken binnen financiële markten en 
groene innovatie onderzoeken 

  

C.     EU-brede en internationale beleidsdiscussies monitoren en daaraan 
bijdragen om groene en duurzame financiering op te voeren, onder 
andere door analytische werkzaamheden uit te voeren ter 
ondersteuning van de beleidsstandpunten van de ECB 

Terugkerend 

 

6. Transparantie vergroten en best practices promoten om milieueffecten te 
verminderen 

Actie 2022 2023 

A. Klimaatgerelateerde informatie verschaffen over het 
aankoopprogramma voor bedrijfsobligaties * en de in euro luidende niet-
monetairbeleidsportefeuilles van het Eurosysteem 

 Jaarlijkse 

publicaties 

B. Op duurzame en verantwoorde wijze beleggen van de niet-
monetairbeleidsportefeuilles van de ECB 

Terugkerend; jaarlijkse 

doelstellingen 

C. De verslaglegging over duurzaam ondernemen van de ECB produceren 
en publiceren 

Terugkerend; jaarlijkse publicaties 

D. Verwezenlijken van de in het klimaatakkoord van Parijs 
overeengekomen duurzaamheidsdoelstellingen voor ondernemingen 

Einddoel in 2030; jaarlijkse 

publicaties 

E. De milieuduurzaamheid van de chartale keten verhogen Terugkerend 

F.     Effectieve en transparante communicatie verzekeren met belangrijke 
doelgroepen over klimaatthema's 

Terugkerend; periodieke 

publicaties 
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