
Παράρτημα: Λεπτομερής οδικός χάρτης των σχετιζόμενων με την κλιματική αλλαγή δράσεων1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Μακροοικονομικές 
προβολές 
εμπειρογνωμόνων 
του Ευρωσυ-
στήματος/της ΕΚΤ  

Εισαγωγή τεχνικών υποθέσεων σχετικά με την 
τιμολόγηση άνθρακα για τους σκοπούς της 
κατάρτισης προβλέψεων και τακτική 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των σχετιζόμενων 
με το κλίμα δημοσιονομικών πολιτικών στο 
βασικό σενάριο των μακροοικονομικών 
προβολών εμπειρογνωμόνων του 
Ευρωσυστήματος/της ΕΚΤ. 

 

2. Μακροοικονομικά 
υποδείγματα και 
αναλύσεις 
σεναρίων  

 Ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στα βασικά υποδείγματα της 
ΕΚΤ και αξιολόγηση του αντίκτυπου τους στη δυνητική ανάπτυξη. 
Διενέργεια αναλύσεων σεναρίων όσον αφορά τις πολιτικές 
μετάβασης. Σχετικές με τα υποδείγματα συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. 

3. Στατιστικά στοιχεία 
για τις αναλύσεις 
των κινδύνων που 
σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή 

Ανάπτυξη δεικτών σχετικά με πράσινα 
χρηματοδοτικά μέσα.  

Ανάπτυξη νέων σειρών στατιστικών 
στοιχείων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 
 

Παραγωγή δεικτών όσον αφορά τον βαθμό 
έκθεσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
σε σχετιζόμενους με το κλίμα φυσικούς 
κινδύνους μέσω των χαρτοφυλακίων τους. 

Κατάρτιση δεικτών σχετικά με το αποτύπωμα 
άνθρακα των χαρτοφυλακίων των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

4. Ουδετερότητα 
αγορών και έννοιες 
αποδοτικότητας 
στις πράξεις 
νομισματικής 
πολιτικής  
 

Αξιολόγηση 
δυνητικής 
μεροληψίας όσον 
αφορά την κατανομή 
στις αγορές λόγω 
ανεπαρκειών των 
αγορών, καθώς και 
των πλεονεκτη-
μάτων/μειονεκτη-
μάτων εναλλακτικών 
κατανομών. 

Κατάρτιση 
συγκεκριμένων 
προτάσεων για 
εναλλακτικά σημεία 
αναφοράς, ιδίως για το 
πρόγραμμα CSPP.  

 

5.  Δημοσιοποίηση 
στοιχείων σύμφωνα 
με τις πολιτικές της 
ΕΕ ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας για 
το πλαίσιο που 
διέπει τις 
εξασφαλίσεις και 
για τις αγορές 
στοιχείων 
ενεργητικού.  

Πρόταση και έκδοση κανονισμού της ΕΕ για τη 
δημοσιοποίηση στοιχείων. 

Σε ισχύ. Πρώτη κανονιστική 
δημοσιοποίηση 
στοιχείων για το 
2023. 

 Σχεδίαση κατάλληλων πολιτικών 
και ολοκλήρωση προετοιμασίας του 
νομικού και λειτουργικού πλαισίου. 

Περίοδος 
προσαρμογής για 
τους εκδότες. 

Σε ισχύ. 

6. Άσκηση 
προσομοίωσης 
ακραίων 
καταστάσεων 
σχετιζόμενων με το 
κλίμα όσον αφορά 

Προετοιμα
σία 
στοιχείων 
και 
μεθοδο-
λογίας. 

Διενέργεια πιλοτικής άσκησης 
προσομοίωσης με βάση την 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων σχετιζόμενων με το 
κλίμα που διενέργησε η ΕΚΤ για το 
σύνολο της οικονομίας το 2021 και 
την εποπτική άσκηση 

Αξιοποίηση της εμπειρίας της πιλοτικής 
άσκησης προσομοίωσης και θέσπιση 
τακτικών ασκήσεων προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων σχετιζόμενων με το 
κλίμα. 

 
1 Οι ροζ περιοχές αντιπροσωπεύουν εξωτερικές εξελίξεις στις οποίες το Ευρωσύστημα στηρίζεται για την εφαρμογή των 
μέτρων. Οι μπλε περιοχές αντιπροσωπεύουν δράσεις του Ευρωσυστήματος. 



  
2021 2022 2023 2024 

τον ισολογισμό του 
Ευρωσυστήματος  

προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων σχετιζόμενων με το 
κλίμα που θα διενεργηθεί για 
συγκεκριμένες τράπεζες το 2022. 

7. Σχετιζόμενοι με την 
κλιματική αλλαγή 
κίνδυνοι στις 
αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής 
ικανότητας όσον 
αφορά τις 
εξασφαλίσεις και τις 
αγορές στοιχείων 
ενεργητικού  

Αξιολόγηση των στοιχείων που 
δημοσιοποιούν οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και κατανόηση του 
πώς αυτοί ενσωματώνουν τον 
σχετιζόμενο με την κλιματική 
αλλαγή κίνδυνο στις 
αξιολογήσεις τους. 

Θέσπιση απαιτήσεων στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος 
για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
(Eurosystem Credit Assessment Framework - ECAF) οι 
οποίες είναι στοχευμένες στον σχετιζόμενο με την 
κλιματική αλλαγή κίνδυνο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

Ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων 
για τις εσωτερικές αξιολογήσεις 
πιστοληπτικής ικανότητας. 

8. Σχετιζόμενοι με την 
κλιματική αλλαγή 
κίνδυνοι στο 
πλαίσιο που διέπει 
τις εξασφαλίσεις  

Επανεξέταση του πλαισίου 
αποτίμησης εξασφαλίσεων και 
ελέγχου κινδύνων ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται ότι 
αποτυπώνονται οι σχετιζόμενοι 
με την κλιματική αλλαγή 
κίνδυνοι. Αξιολόγηση της 
χρηματοπιστωτικής καινοτομίας 
σε σχέση με την περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα. 

Παρακολούθηση της επάρκειας του πλαισίου αποτίμησης 
εξασφαλίσεων και ελέγχου κινδύνων ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι αποτυπώνονται δεόντως οι σχετιζόμενοι 
με την κλιματική αλλαγή κίνδυνοι. 
Σχεδίαση και υλοποίηση αλλαγών, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο. 

9. Σχετιζόμενοι με την 
κλιματική αλλαγή 
κίνδυνοι στο 
πρόγραμμα CSPP  

Διενέργεια ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας με σκοπό την ενσωμάτωση των σχετιζόμενων με 
την κλιματική αλλαγή κινδύνων. 

Κατάρτιση σχετικών με το κλίμα στοιχείων του CSPP 
προς δημοσιοποίηση.  

 

Ανάπτυξη προτάσεων για 
προσαρμογή του πλαισίου του 
CSPP προκειμένου να 
ενσωματωθούν παράμετροι που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

Προσαρ-
μογή του 
πλαισίου 
του CSPP.  

 

 


