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Jätkusuutlik ettevõtlus 
 
1. Sissejuhatus  
1.1. AB SEB bankas (Leedu), SEB banka (Läti) ja AS SEB Pank (Eesti) (igaüks eraldi nimetatud kui 'pank' või ühiselt 

'pangad') järgivad Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ('SEB AB') tütarettevõtjatena SEB AB juhtimis- 
ja otsustuspõhimõtteid, ulatuses, millises need on kooskõlas kohalike seaduste, määruste ja põhikirjadega. 

1.2. Poliitika tuleneb SEB Grupi jätkusuutliku ettevõtluse poliitikast ning seda rakendatakse eespool nimetatud 
põhimõtteid järgides ja toetades, et tagada SEB AB sisedokumentidega sarnane arusaam ja kohaldamine ning 
pakkuda asjakohaseid finantsteenuseid klientidele kogu SEB kontsernis. 

1.3. SEB AB-l ja pankadel (ühiselt nimetatud kui 'SEB') on universaalsete finantsteenuste osutamise kaudu 
võimalus ja kohustus aidata kaasa jätkusuutliku kasvu ja heaolu edendamisele. SEB määratleb jätkusuutlikku 
ettevõtlust kui finantsteenuste osutamist oma klientidele viisil, mis annab klientidele, aktsionäridele ja 
ühiskonnale tervikuna pikaajalist majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast väärtust.  

1.4. Poliitikat tuleb täiendada SEB keskkonnapoliitika, sotsiaal- ja inimõiguste poliitika, maksupoliitika, kaasamise 
ja mitmekesisuse poliitika, kliendisuhteloomise normide, jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise juhiste ja SEB 

valdkondlike poliitikatega1 kui ka seisukohavõttudega2. Viimased reguleerivad meie seisukohta konkreetsetes 
võtmeküsimustes ja tööstussektorites, mida peetakse keskkonna- ja sotsiaalsest vaatenurgast kriitiliseks. SEB 
tööviisi on väljendatud ka tegevusjuhendis ja SEB põhiväärtuste kaudu.  

 
2. Eesmärk  

Poliitika eesmärk on määrata jätkusuutlikkuse raamistik SEBs ning olla suunavaks platvormiks SEB jätkusuutlikkuse 
alases töös kõikidele äriotsustele, sealhulgas investeerimis- ja krediidiotsustele.  
 

3. Kohaldamisala  
Seda poliitikat kohaldatakse SEB Grupile ja rakendatakse grupi kõikides osades, arvestades kohalikke reegleid, kui 

need on asjakohased.  
 
4. Jätkusuutliku ettevõtluse seisukoht  

SEB tunnistab, et kestliku ühiskonna eelduseks on teadlikkus jätkusuutlikkuse probleemidest ning valmisolek ja võime 
tegutseda. SEB on võtnud endale kohustuse toetada oma kliente üleminekul vähese CO2-heitega majandusele 
kooskõlas Pariisi kliima kokkuleppega. Sellega seoses on SEB liitunud nii Net Zero Banking Alliance’i kui ka Net Zero 
Asset Managers’ Alliance’iga, mille eesmärk on meie krediidi- ja investeerimisportfellide üleminek kooskõlas 1,5 
kraadi eesmärgiga.  
 

Jätkusuutlik areng on oluline ja lahutamatu osa väärtuse loomisest klientide, töötajate, aktsionäride ja ühiskonna jaoks 
tervikuna. SEB on veendunud, et ettevõtetel, kes kaasavad jätkusuutlikkuse oma tegevusse ja äriotsustesse, on 
eeldused olla pikas perspektiivis edukamad ja seega panga eelistatud kliendid.  

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärkide saavutamisele suunatud püüdlused, sealhulgas 
poliitikakujundajate suurenenud ambitsioonid, mõjutavad oluliselt investeerimisvajadusi nii arengumaades kui ka 

arenenud riikides. SEB püüab aidata kaasa säästva arengu eesmärkide saavutamisele, ühendades oma klientidele 
tehtavates pakkumistes jätkusuutlikkuse nõustamiskogemuse ja jätkusuutlikud tooted, võimaldades neil anda oma 
panus säästva arengu eesmärkide elluviimisse. See loob väärtust nii rahalisest, sotsiaalsest kui keskkonnaalast 
vaatenurgast.  
SEB eesmärk on minimeerida keskkonnale ja kliimale, inim- ja tööõigustele ning korruptsioonivastasele võitlusele 

avalduvat otsest ja kaudset kahjulikku mõju. SEB ei kasuta ega hõlbusta maksustamise vältimise või maksudest 
kõrvalehoidumise meetmeid.  

 
5. Jätkusuutliku ettevõtluse juhtimine  

 
1 Põllumajandus, vesiviljelus, kalapüük ja loomade heaolu, relva- ja kaitsetööstus, metsandus, fossiilkütused, hasartmängud, mäe- ja metallitööstus, 

taastuvenergia ja elektrienergia ülekandmine ja jaotus, laevandus, tubakatööstus ja transport 
2 Tänapäevase orjapidamise seisukoht 
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SEB püüab olla juhtiv katalüsaator üleminekul jätkusuutlikule ühiskonnale. SEB mõõdab oma edusamme KPI-de abil, 
mis käsitlevad keskkonnahoidlikku tegevust finantseerimise ja investeeringute valdkonnas, CO2 heitkoguseid energia 
rahastamisel ja kogu krediidiportfelli ülemineku suhtarvu.  
 
SEB usub, et eesmärgistatud positsioon saavutatakse, kui keskendutakse jätkuvalt sellele, et olla oma klientide 
usaldusväärne nõustaja. Kuna jätkusuutlikkuse kaasamine äritegevuse kõigisse aspektidesse muutub esmatähtsaks, 

sõltub SEB suutlikkus toetada oma kliente jätkusuutlikkuse võime ja oskusteabe pidevast täiustamisest kõigis 
funktsioonides koos väljakujunenud tugifunktsioonide, mõõdetavate eesmärkide ja stiimulitega, et areneda vastavalt 
meie klientide ja sidusrühmade nõudmistele.  
 
5.1 Selleks, et saavutada eesmärk olla jätkusuutlikkuse ülemineku katalüsaatoriks, suurendab SEB pidevalt oma 
võimekust jätkusuutlikkuse valdkonnas. Strateegilise eesmärgi saavutamise 'olulised vahendid' on:   
 
Pädevuste arendamine. SEB investeerib oma töötajate võimekusse toetada SEB kliente pakkudes pidevalt nii sisemisi 
kui väliseid koolitusi, tehes kindlaks, et tagada juhtpositsioon jätkusuutlikkuse valdkonnas.  

 
Klientide klassifitseerimine. SEB on kehtestanud äriklientide klassifitseerimise mudeli, mis toetab klientidele pakutavat 
nõustamisteenust, võimet jälgida krediidiportfelli mõju ja suurendada jätkusuutlikkusega seotud rahastamist turul.  
 
Investeerimispakkumine. SEB eesmärk on luua terviklik ja konkurentsivõimeline investeerimispakkumine, kus 

jätkusuutlikkuse riskid ja mõjud on integreeritud investeerimisprotsessidesse ja -toodetesse.  
 
Tootearendus. SEB eesmärk on omada pidevalt kõrgeimat reitingut ja olla oma klientide jaoks uute rahastamis- ja 

investeerimisvõimaluste arendamisel esirinnas.  
 

Nõustamispädevus. SEB eesmärk saavutada vaieldamatu juhi ja usaldatud nõustaja positsioon sõltub tipptasemel 
uuringute ja nõustamisvõimekusest. See eeldab jätkusuutlikkuse oskusteabe kindlat sisemist kriitilist massi avaliku ja 
erasektori uuringutes, kuid ka kindlat arusaamist regulatiivsest maastikust ja selle mõjudest. 

 
Mõju. SEB eesmärk on juhtida teadlikult oma mõju teenuste, toodete ja kapitali kasutamise kaudu kooskõlas SEB poolt 
võetud jätkusuutlikkusega seotud kohustustega, mida toetavad mõõdetavad eesmärgid.  
 
Jätkusuutlikkuse andmete haldamine. SEB sõltub sisemiste, täiustatud ja toodetud jätkusuutlikkuse andmete tõhusast 
säilitamisest ja neile juurdepääsetavusest, et täita nii väliseid aruandlusnõudeid kui kasutada ära jätkusuutlikkusega 

seotud ärivõimalusi. SEB arendab oma andmevõimekust mõlema eesmärgi saavutamiseks. 
 
Riskijuhtimine. SEB tagab, et asjakohastes otsustusorganites on olemas asjakohane jätkusuutlikkuse riskianalüüs, et 

toetada juhtkonda äritegevuse läbiviimisel kooskõlas presidendi ja nõukogule saadud juhistega.  
 

6. Sidusrühmade kaasamine  
SEB sidusrühmad on jätkusuutlikkusest väga huvitatud. Omanikud ja kreeditorid kui ka kliendid, tarnijad ja praegused 
ja tulevased töötajad on kõik olulised sidusrühmad. SEB tunneb suurt huvi nende arvamuste ja valikukriteeriumide 
vastu. SEB positsioon ja tähtsus ühiskonnas koos sidusrühmade seisukohtadega on SEB jätkusuutlikkusega seotud 
kohustuste ja strateegia aluseks.  

 
7. Jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise mudel  

Iga pank on kohustatud tagama tegevuskordade ja kontrollide olemasolu, et rakendada ja järgida pankade 
jurisdiktsioonis kehtivaid seadusi ning viia ellu ja järgida SEB Grupi kehtestatud jätkusuutliku ettevõtluse eesmärke, 
strateegiat ja poliitikaid. Jätkusuutliku ettevõtluse juhtimise mudelit on täpsemalt kirjeldatud jätkusuutliku 

ettevõtluse juhtimise juhistes ja panga muudes sise-eeskirjades. 

 
8. Aruandlus  
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SEB peab olema läbipaistev oma püüdlustes toetada oma tegevuse pikaajalist jätkusuutlikku arengut. SEB esitab 
aastaaruandes avalikkusele aruande jätkusuutlikkuse tulemuste, arengu ja mõju kohta. Muudes välistes aruannetes 
tuleb järgida iga rahvusvahelise organisatsiooni aruandlustavasid.  
 
9. Jätkusuutlikkuse kohustused  
SEB tunnistab, kui tähtis on osaleda rahvusvahelistes kohustustes ja neid toetada, et võimaldada ettevõtetel 

jätkusuutlikumalt tegutseda. SEB toetab järgmisi rahvusvahelisi kokkuleppeid ja rahvusvahelist raamistikku:  
 

Rahvusvaheline kokkulepe Kirjeldus 

ÜRO säästva arengu 

eesmärgid 

 

17 ülemaailmselt kokkulepitud eesmärk aastaks 2030, mille on välja töötanud valitsused, 

erasektor ja tsiviilühiskond, et saavutada meie planeedi jätkusuutlik areng. 

 

Pariisi kokkulepe 

 

Valitsustevaheline kokkulepe piirata ülemaailmset soojenemist alla 2 kraadi võrreldes 

industrialiseerimisaegsete tasemetega. 

 

Inimõiguste ülddeklaratsioon 

 

Kõigi valitsuste poolt Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis väljendatud õigused ja 

vabadused, millele igaühel on õigus. 

 

ILO kaheksa konventsiooni 

põhiliste tööstandardite 

kohta (4) 

 

ILO 8 tööpõhimõtet ja -õigust, mida peetakse töömaailmas ja mis tuleks esmajärjekorras 

ratifitseerida siseriiklikesse õigusaktidesse. 

 

ÜRO äritegevuse ja 

inimõiguste juhtpõhimõtted 

 

Suuniste kogum riikidele ja ettevõtetele, et vältida, käsitleda ja heastada äritegevuse 

käigus toime pandud inimõiguste rikkumisi. 

 

Laste õigused ja 

äripõhimõtted 

 

Põhimõtted, mis juhendavad ettevõtteid meetmete osas, mida nad võivad võtta töökohal, 

turul ja kogukonnas, et tagada ja toetada laste õigusi. 

 

EOCD suunised 

rahvusvahelistele 

ettevõtjatele 

 

Valitsuste soovitused ühinemislepinguga ühinenud riikides asuvatele või nendest pärit 

rahvusvahelistele ettevõtetele. Need esitavad mittesiduvad põhimõtted ja standardid 

vastutustundlikuks äritegevuseks ülemaailmses kontekstis, mis on kooskõlas 

kohaldatavate seaduste ja rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega. Neile on lisatud 

valitsuse toetatud büroo (riiklik kontaktpunkt), mis tegeleb 'konkreetsete juhtumitega' 

(kaebustega) ettevõtete vastu, kes väidetavalt ei ole täitnud suuniste standardeid. 

 

Rahvusvaheline raamistik 

 

Kirjeldus 

 

ÜRO globaalse kokkuleppe 

algatus Global Compact 

 

Raamistik ettevõtetele, kes rakendavad üldisi jätkusuutlikkuse põhimõtteid inimõiguste, 

tööõiguste, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. 

 

UNEPHI – vastutustundliku 

panganduse põhimõtted 

 

Strateegiline jätkusuutlikkuse raamistik pankadele positiivse panuse andmiseks ühiskonda, 

integreerides Pariisi kokkuleppe ja säästva arengu eesmärgid oma eesmärkidesse ja 

äriprotsessidesse. 

 

UNEPFI – Net Zero Banking 

Alliance 

 

Algatus Net Zero Asset 

Managers 

NZBA liikmed on võtnud endale kohustuse toetada reaalmajanduse globaalset üleminekut 

netonullheitele aastaks 2050. 

 

Liikmed on võtnud endale kohustuse saavutada 2050. aastaks või varem netonullheite, 

tuginedes nende kohustuste täitmiseks raamistikule Net Zero Investment Framework. 

 

Ekvaatori põhimõtted Riskijuhtimise raamistik, mille on vastu võtnud finantsasutused keskkonna- ja sotsiaalse 

riski kindlaksmääramiseks, hindamiseks ja juhtimiseks projektides. Eelkõige on selle 

eesmärk esitada nõuetekohase hoolsuse ja järelevalve miinimumnõuded. 

 
(4) ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, 1948 (nr 87); (organiseerumisõiguse ja kollektiivse 

läbirääkimisõiguse kaitse konventsioon, 1949 (nr 98); sunniviisilise töö konventsioon, 1930 (nr 29); sunniviisilise töö kaotamise 

konventsioon, 1957 (nr 105); konventsioon vanuse alammäära kohta töösuhtes, 1973 (nr 138); lapsele sobimatu töö 
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konventsioon, 1999 (nr 182); võrdse tasustamise konventsioon, 1951 (nr 100); töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlev 

konventsioon, 1958 (nr 111). 

 

Rahvusvaheline raamistik

  

Kirjeldus 

Task Force on Climate-

related Financial Disclosure 

(TCFD) („kliimaga seotud 

finantsteabe avaldamise 

töörühma soovitused“) 

 

TCFD on tööstusharu juhitud algatus, mis loodi selleks, et töötada välja soovitused 

vabatahtlikuks kliimaga seotud finantsteabe avalikustamiseks, mida ettevõtted saavad 

kasutada investoritele, laenuandjatele, kindlustusandjatele ja teistele sidusrühmadele 

teabe esitamiseks. 

 

ÜRO toetatavad 

vastutustundliku 

investeerimise põhimõtted 

(PRI) 

 

Kuus investeerimispõhimõtet, mis pakuvad valikuvõimalusi ESG-küsimuste kaasamiseks 

investeerimistegevusse, et viia investorid paremini vastavusse laiemate ühiskondlike 

eesmärkidega. 

 

Poseidoni põhimõtted 
 

Ülemaailmne pangaalgatus, mille eesmärk on vähendada laevandusest tulenevaid 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 

eesmärgiga vähendada 2050. aastaks laevanduse CO2-heitkoguseid 50% 
võrreldes baasaastaga 2008. 
 

Laevade vastutustundliku 
ringlussevõtu standard, 
RSRS 
 

Pankade ühine algatus laevade keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul 
viisil lammutamiseks ja ringlussevõtuks. 

 


