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Det är i första hand regeringarna och lagstiftarna som ansvarar för att ta itu med klimatförändring-
arna. De har också de lämpligaste verktygen för att ta itu med denna fråga. Vi måste dock alla göra 
vår del i kampen mot klimatförändringarna och detta inbegriper ECB. 

Klimatförändringarna och övergången till en grönare ekonomi påverkar vårt huvudmål att upprätthålla 
prisstabilitet eftersom de påverkar vår ekonomi och tillgångarnas riskprofil och värde i Eurosystemets 
balansräkning. Som tillsynsmyndighet är det vår skyldighet att bidra till att banksektorn är säker och 
sund genom att se till att branschen har gjort tillräckliga förberedelser för att hantera klimatrelaterade 
risker. I egenskap av EU-institution, som agerar inom ramen för vårt mandat och utan att åsidosätta 
vårt huvudmål, är det dessutom vår plikt att göra vår del när det gäller att stödja den allmänna 
ekonomiska politik som bidrar till att uppnå EU:s mål enligt fördraget. Bland dessa mål ingår att 
skydda miljön. 

Med detta i åtanke har vi på ECB tre huvudmål som styr vårt klimatarbete: att hantera och minska de 
finansiella risker som är förknippade med klimatförändringen och bedöma dess ekonomiska 
konsekvenser, att främja hållbar finansiering för att stödja en ordnad omställning till en koldioxidsnål 
ekonomi och att dela med oss av vår expertkunskap för att främja bredare beteendeförändringar. Det 
är dessa mål som hjälper oss att se till att vår politik är effektiv, legitim och lämplig för en värld i 
förändring. 

För att hjälpa oss att uppnå våra mål behöver vi en gedigen och grundlig analys av klimatförändring-
arnas effekter. Men vi vet att man behöver agera snabbt och att tidsfaktorn är viktig. Därför strävar vi 
efter att förbättra våra modeller och samla in mer data för att bättre väga in de risker som klimatför-
ändringarna medför. Detta innebär att vår strategi och våra åtgärder mot klimatförändringarna natur-
ligtvis kommer att utvecklas med tiden. 

I vår klimatagenda för hela ECB anges i detalj vilka prioriteringar och aktiviteter som kommer att 
hjälpa oss att omsätta dessa mål i praktiken. Det omfattar allt vårt pågående arbete med anknytning 
till klimatförändringar och omfattar sex strategiska prioriterade områden som syftar till att uppnå våra 
centrala mål. Dagordningen kommer att uppdateras regelbundet allteftersom åtgärderna slutförs, så 
att vi kan reflektera över den nya utvecklingen på olika områden när vi går vidare. Alla dessa 
åtgärder tillsammans kommer att hjälpa oss att göra vår del i kampen mot klimatförändringarna 
genom att ta itu med den aktuella uppgiften, dvs. att förbereda vår ekonomi för det som kommer och 
bidra till en mer hållbar framtid överlag. 
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Våra strategiska mål och ECB:s agenda för klimatförändringar1 

 

 

 

1. Bedöma de makroekonomiska effekterna av klimatförändringarna och 
begränsningspolitiken på inflationen och den reala ekonomin 

 

1   Åtgärder som ingår i den detaljerade färdplanen för klimatförändringsrelaterade åtgärder är markerade med en asterisk (*). 

Åtgärd 2022 2023 

A.     Utvärdera effekterna av policyer för begränsning av klimatförändringar på 
makroekonomiska och finanspolitiska prognoser som utarbetas av 
Eurosystemets/ECB:s experter* 

  

B.     Ta med klimatöverväganden i makroekonomiska modeller för 
policysimuleringar* 

 

C.     Utvärdera effekterna av energiomställningen (inklusive koldioxidpriser) på 
energipriserna, inflationen, produktionen och penningpolitiken 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.sv.pdf
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2. Förbättra tillgången till och kvaliteten på klimatdata för att bättre identifiera och 
hantera klimatrelaterade risker och möjligheter 

 

3. Förbättra den finansiella riskbedömningen i samband med klimatförändringar 

Åtgärd 2022 2023 

A.     Utveckla och genomföra ett (pilot)klimatstresstest av Eurosystemets 
balansräkning*  

Regelbundna 

klimatstresstester 

B.     Se över och utvärdera risker relaterade till klimatförändringar i 
kreditbetyg, utveckla minimistandarder för interna 
kreditbedömningssystem*  

Vid behov införa krav i 

Eurosystemets ramverk 

C.     Övervaka risker relaterade till klimatförändringar för det finansiella 
systemet 

Återkommande: halvårsvisa 

publikationer 

D.     Utveckla och genomföra klimatstresstester av det finansiella syste-
met 

Stresstester för 

makrotillsyn 

och tillsyn 

Stresstest för 55 %-

paketet 

E.     Genomföra tillsynsbedömningar och uppföljningar av bankers 
förmåga att hantera klimatrisker (inbegripet en tematisk granskning 
av klimat- och miljörelaterade risker, en riktad granskning av 
kommersiella fastigheter samt inspektioner på plats) 

Brev med 

återkoppling 

och eventuella 

krav på banker 

Regelbundna 

tillsynsbedömningar 

D.     Bedöma klimatförändringarnas och begränsningspolitikens inverkan på de 
globala råvaru- och finansmarknaderna 

  

E.     Analysera klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser på medellång 
och lång sikt samt den gröna omställningen 

Återkommande 

F.     Övervaka och bidra till diskussioner om klimatförändringsrelaterade 
strategier (särskilt koldioxidprissättning) inom EU och internationella forum Återkommande 

Åtgärd 2022 2023 

A.     Utveckla experimentella dataindikatorer för användning i 
klimatförändringsrelaterad analys*  

Utveckla  

statistikinsamlingar 

senast 2024 

B.     Upphandla kommersiella klimatförändringsrelaterade data som ECB kan 
använda Återkommande 

C.     Bedöma data för användning i övergångs- och fysisk riskanalys Återkommande 
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F.     Utveckla och utbyta bästa praxis när det gäller bankers 
klimatriskstrategier, styrning, riskhantering och rapportering 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 

G.     Utvärdera och följa upp bankers anpassning till ECB:s 
tillsynsförväntningar när det gäller klimatförändringsrelaterad 
rapportering och efterlevnad av regelstandarder 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 

H.     Fullt ut integrera klimatrisker i tillsynsmetoder och tillsynsprocesser Återkommande: regelbundna 

publikationer 

I.      Bidra till policyutveckling för att integrera risker relaterade till 
klimatförändringar i tillsynsregelverket 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 

 

4. Överväga alternativ för penningpolitiska transaktioner och bedöma 
klimatförändringarnas inverkan på penningpolitiken 

Åtgärd 2022 2023 

A.     Införa rapportering om klimatförändringar som ett 
godtagbarhetskrav i ramverket för säkerheter och 
tillgångsköp* 

Utformningspolitik Anpassningsperiod 

(genomförande avhängigt av 

tidsplanen i direktivet om företags 

hållbarhetsrapportering) 

B.     Klimatförändringsrelaterade risker i ramverket för 
säkerheter: överväg politiska förslag* 

 Regelbundna översyner och 

justeringar, vid behov 

C.     Överväg klimatförändringar i företagssektorns 
tillgångsköp* 

Utarbeta förslag Anpassa 

ramverk 

 

D.     Bedöma klimatförändringarnas inverkan på den 
penningpolitiska inriktningen och 
transmissionsmekanismen (som en delpost i punkt 
1B)* 

  

 

5. Analysera och bidra till politiska diskussioner för att skala upp grön finansiering  

Åtgärd 2022 2023 

A.     Bedöma gröna finansiella instruments och investerares roll när det gäller 
att finansiera övergången till en ekonomi med nettonollutsläpp samt 
annan närliggande politik 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 

B.     Forskning om centralbankernas potentiella roll inom finansiella 
marknader och grön innovation 

  

C.     Övervaka och bidra till EU-omfattande och internationella 
policydiskussioner för att öka den gröna och hållbara finansieringen, 
bland annat genom att utföra analysarbete som underlag för ECB:s 
policyståndpunkter 

Återkommande 
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6. Öka öppenheten och främja bästa praxis för att minska miljöpåverkan 

Åtgärd 2022 2023 

A. Offentliggöra klimatförändringsrelaterade uppgifter om programmet för 
köp av värdepapper från företagssektorn* och Eurosystemets icke-
penningpolitiska portföljer i euro 

 Årliga 

publikationer 

B. Investera ECB:s icke-penningpolitiska portföljer på ett hållbart och 
ansvarsfullt sätt 

Återkommande: årliga mål 

C. Utarbeta och offentliggöra ECB:s uppgifter om företagens hållbarhet Återkommande: regelbundna 

publikationer 

D. Uppnå ECB:s mål för företagens hållbarhet som har utformats i linje 
med Parisavtalet 

Slutmålet för 2030: årliga 

publikationer 

E. Öka kontantcykelns miljömässiga hållbarhet Återkommande 

F.     Säkerställa effektiv och öppen kommunikation med viktiga målgrupper i 
frågor som rör klimatförändringar 

Återkommande: regelbundna 

publikationer 
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