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Za riešenie problematiky klimatických zmien zodpovedajú v prvom rade vlády a zákonodarcovia,
ktorí nato majú k dispozícii najvhodnejšie nástroje. Na boji proti klimatickým zmenám sa však musíme podieľať všetci vrátane ECB.
Klimatické zmeny a prechod na ekologickejšiu ekonomiku sa dotýkajú nášho hlavného cieľa –
udržiavania cenovej stability, vzhľadom na ich vplyv na našu ekonomiku a na rizikový profil a hodnotu
aktív v súvahe Eurosystému. V pozícii orgánu dohľadu je našou povinnosťou prispievať
k bezpečnosti a riadnemu fungovaniu bankového sektora zabezpečením adekvátnej pripravenosti
odvetvia na riadenie klimatického rizika. Okrem toho máme ako európska inštitúcia, v rámci nášho
mandátu a bez toho, aby bol dotknutý náš hlavný cieľ, povinnosť podieľať sa na podpore
všeobecných hospodárskych politík, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov EÚ vyplývajúcich zo
zmluvy. Medzi tieto ciele patrí i ochrana životného prostredia.
V tomto smere ECB v rámci agendy klimatických zmien sleduje tri základné ciele: riadenie
a zmierňovanie finančných rizík spojených s klimatickými zmenami a hodnotenie ich hospodárskych
dôsledkov, presadzovanie udržateľného financovania na podporu riadeného prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo a zdieľanie našich odborných znalostí na podporu rozsiahlejších zmien
správania. Práve tieto ciele nám pomáhajú zabezpečovať účinnosť, legitímnosť a primeranosť našej
politiky v meniacom sa svete.
Na splnenie našich cieľov potrebujeme spoľahlivú a dôkladnú analýzu vplyvu klimatických zmien.
Uvedomujeme si však potrebu naliehavého a včasného konania. Snažíme sa preto zdokonaliť svoje
modely a zbierať viac údajov na lepšie zohľadnenie rizík prameniacich z klimatických zmien. To
znamená, že naša stratégia a opatrenia v oblasti klimatických zmien sa budú v priebehu času
prirodzene vyvíjať.
Klimatická agenda ECB stanovuje podrobné priority a kroky, ktoré nám tieto ciele pomôžu realizovať
v praxi. Zahŕňa všetky naše prebiehajúce aktivity v súvislosti s klimatickými zmenami, rozdelené do
šiestich strategických prioritných oblastí zameraných na splnenie našich hlavných cieľov. Agenda sa
bude počas plnenia jednotlivých opatrení pravidelne aktualizovať, aby sme pri jej realizácii mohli
priebežne zohľadňovať aktuálny vývoj v rôznych oblastiach. Všetky tieto aktivity nám spolu pomôžu
plniť našu úlohu v boji proti klimatickým zmenám v tomto štádiu, keď je potrebné pripraviť našu
ekonomiku na to, čo príde, a prispieť k celkovo udržateľnejšej budúcnosti.
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1.

Posúdiť makroekonomický vplyv klimatických zmien a opatrení na ich zmiernenie na
infláciu a reálnu ekonomiku

Opatrenie
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A.

Vyhodnotiť vplyv opatrení na zmiernenie klimatických zmien na
makroekonomické a rozpočtové projekcie odborníkov Eurosystému/ECB*

B.

Zahrnúť aspekty klimatických zmien do makroekonomického modelovania
na účely simulácií politík*

C.

Posúdiť vplyv energetickej transformácie (vrátane cien uhlíkových emisií)
na ceny energií, infláciu, produkciu a menovú politiku

2022

2023

Opakované; pravidelné publikácie

Opatrenia, ktoré sú súčasťou „Podrobného plánu opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami“, sú označené hviezdičkou
(*).
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D.

Posúdiť vplyv klimatických zmien a opatrení na ich zmiernenie na svetové
komoditné a finančné trhy

E.

Analyzovať strednodobé až dlhodobé hospodárske následky klimatických
zmien a ekologickej transformácie

F.

Monitorovať diskusie o politikách súvisiacich s klimatickými zmenami
(najmä o oceňovaní uhlíkových emisií) v rámci EÚ a medzinárodných fór
a podieľať sa na nich

2.

Opakované

Zvýšiť dostupnosť a kvalitu klimatických údajov v záujme účinnejšej identifikácie
a riadenia klimatických rizík a príležitostí

Opatrenie
A.

Opakované

2022

Vypracovať experimentálne údajové ukazovatele na účely analýzy
v súvislosti s klimatickými zmenami*

2023
Vypracovať
súbory
štatistických
údajov do roku
2024

B.

Obstarať komerčné údaje týkajúce sa klimatických zmien na účely ECB

C.

Posúdiť údaje potrebné na analýzu rizík prechodu a fyzických rizík

3.

Opakované

Rozšíriť hodnotenie finančného rizika v súvislosti s klimatickými zmenami
Opatrenie

A.

Opakované

2022

Vypracovať a uskutočniť (pilotný) klimatický záťažový test súvahy
Eurosystému*

2023
Pravidelné
klimatické
záťažové
testovanie

B.

Prehodnotiť a posúdiť riziká súvisiace s klimatickými zmenami v rámci
kreditných ratingov; vyvinúť minimálne štandardy interných systémov
hodnotenia kreditného rizika*

V prípade potreby
zaviesť príslušné
požiadavky do rámca
Eurosystému

C.

Monitorovať riziká súvisiace s klimatickými zmenami s dosahom na
finančný systém

D.

Vyvinúť a uskutočňovať klimatické záťažové testy finančného systému
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Opakované; polročné publikácie

Makroprudenciálne Záťažový test
a dohľadové

balíka Fit-for-

záťažové testy

55
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E.

Uskutočňovať dohľadové hodnotenia a následné opatrenia týkajúce sa
kapacít bánk v oblasti riadenia klimatických rizík (vrátane tematického
hodnotenia klimatických a environmentálnych rizík, cieleného
hodnotenia zameraného na komerčné nehnuteľnosti a kontrol na
mieste)

Písomné reakcie

Pravidelné

a možné

dohľadové

požiadavky na

hodnotenia

banky

F.

Vyvinúť a zdieľať osvedčené postupy týkajúce sa stratégií bánk a ich
podnikového riadenia, riadenia rizík a zverejňovania informácií v
súvislosti s klimatickými rizikami

Opakované; pravidelné publikácie

G.

Hodnotiť a sledovať plnenie očakávaní dohľadu ECB zo strany bánk,
pokiaľ ide o zverejňovanie informácií súvisiacich s klimatickými
zmenami a dodržiavanie regulačných štandardov

Opakované; pravidelné publikácie

H.

V plnej miere začleniť klimatické riziká do metodík a procesov dohľadu

Opakované; pravidelné publikácie

I.

Prispievať k navrhovaniu opatrení na začlenenie rizík súvisiacich
s klimatickými zmenami do prudenciálneho rámca

Opakované; pravidelné publikácie

4.

a písomné reakcie adresované
bankám

Zvážiť možnosti operácií menovej politiky a posúdiť vplyv klimatických zmien na
menovú politiku
Opatrenie

A.

Zaviesť zverejňovanie informácií súvisiacich s klimatickými
zmenami ako požiadavku akceptovateľnosti v kolaterálovom
rámci a nákupoch aktív*

2022

2023

Navrhnúť Adaptačné obdobie
opatrenia (realizácia v závislosti od
časového horizontu
smernice o vykazovaní
informácií o udržateľnosti
podnikov)

B.

C.

D.

Riziká súvisiace s klimatickými zmenami v kolaterálovom rámci:
zvážiť návrhy opatrení*
Zohľadňovať klimatické zmeny pri nákupoch aktív podnikového
sektora*

Pravidelné hodnotenia
a prípadne potrebné úpravy
Vypracovať Prispôsobiť
návrhy

Vyhodnotiť vplyv klimatických zmien na nastavenie a transmisný
mechanizmus menovej politiky (ako pododsek bodu 1B)*

5.

Analyzovať a prispievať k politickým diskusiám s cieľom rozšíriť ekologické
financovanie
Opatrenie

A.

rámec

Posúdiť úlohu ekologických finančných nástrojov a investorov pri
financovaní prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií a iné
súvisiace politiky
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2022

2023

Opakované; pravidelné publikácie
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B.

Preskúmať potenciálnu úlohu centrálnych bánk na finančných trhoch a v
ekologických inováciách

C.

Monitorovať diskusie o politikách na úrovni EÚ i na medzinárodnej
Opakované
úrovni a podieľať sa na nich s cieľom rozšíriť mieru ekologického
a udržateľného financovania, a to aj prostredníctvom analytickej činnosti
zameranej na získanie informácií potrebných na formulovanie
politických stanovísk ECB

6.

Zvýšiť transparentnosť a presadzovať osvedčené postupy na zníženie vplyvu na
životné prostredie
Opatrenie

2022

A. Zverejňovať informácie súvisiace s klimatickými zmenami o programe

Ročné

nákupu aktív podnikového sektora* a nemenovopolitických portfóliách
Eurosystému denominovaných v eurách

B. V rámci nemenovopolitických portfólií ECB investovať udržateľným
a zodpovedným spôsobom

2023

publikácie

Opakované; ročné ciele

C. Vypracovať a podávať správy ECB o udržateľnosti na podnikovej úrovni Opakované; ročné publikácie
D. Splniť ciele ECB v oblasti udržateľnosti na podnikovej úrovni v súlade
s Parížskou dohodou

Konečný cieľ v roku 2030; ročné
publikácie

E. Zvýšiť environmentálnu udržateľnosť hotovostného cyklu

Opakované

F. Zabezpečiť účinnú a transparentnú komunikáciu s hlavnými cieľovými

Opakované; pravidelné publikácie

skupinami o otázkach súvisiacich s klimatickými zmenami
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