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SEB majandusharupoliitika I laevandus

Sissejuhatus
a) SEB-st
SEB on Põhjamaade juhtiv finantsteenuste grupp, kes pakub
laiaulatuslikke finantsteenuseid eraisikule, ettevõttele ja
asutusele Põhja-Euroopa kaheksas riigis. Meie äritegevuse
rahvusvahelisust peegeldab asjaolu, et oleme kohal 20 riigis üle
maailma. Kokku töötab SEB-s 17 000 inimest.
Oma äritegevuse kaudu mõjutab SEB paljusid riike ja kohalikke
kogukondi. Pankadel on ühiskonnas oluline roll. Nad saavad
anda laene ja hallata finantsvarasid viisil, mis soodustab majanduskasvu ning -õitsengut. SEB visioon on olla usaldusväärne
partner edasipüüdlikule kliendile. Vastutustundlik ettevõtlus
annab võimaluse jääda muutuvas globaalses keskkonnas
edukaks.

b) SEB ja vastutustundlik ettevõtlus
SEB-le tähendab vastutustundlik areng jätkusuutliku ettevõtluse
edendamist panga ja finantsasutusena: me toetame kliente ja
töötajaid, loome aktsionäridele pikaajalist väärtust, panustame
majandusse tervikuna ning oleme ühiskonnas, kus me elame ja
töötame, hea jõud.

ja nõustamist. SEB varahalduse divisjon on alla kirjutanud ÜRO
vastutustundlike investeeringute põhimõtetele ja on seega
kohustatud arvestama oma tegevuses vastutustundlikkuse
aspektidega. SEB majandusharupoliitikad ja seisukohavõtud
mõjutavad seda protsessi täiendavalt.
SEB majandusharupoliitikad ja seisukohavõtud annavad suunise,
milliseid parimaid tavasid ning rahvusvahelisi kokkuleppeid ja
standardeid me soovitame ettevõtetel järgida. Meie eesmärk
on rakendada klientide ja portfelliettevõtetega suheldes üha
paremaid äritavasid. See on astmeline protsess.
Kui avastame, et suhe kliendi või portfelliettevõttega ei vasta
meie soovitud lähenemisviisile, püüame seda suhet siiski hoida.
Nii loodame anda suurema panuse, mida suhtest väljudes ei
tekiks. Sel juhul eelistame oma klienti või portfelliettevõtet
toetada, et ta saaks rahuldavalt edeneda. Seejuures järgime usaldusväärset, läbipaistvat ja ajaliselt kindlaks määratud rakenduskava. Lõppkokkuvõttes on SEB-l võimalus aja jooksul katkestada
suhe mis tahes kliendiga, kes soovitud kava kohaselt ei edene.

e) Kehtivad poliitikad ja seisukohavõtud

Juhtides ettevõtet, mis vastutab keskkonna eest, anname oma
panuse ühiskonda, käitume ettevõtluses vastutustundlikult ja
kõlbeliselt ning aitame majandusel püsivalt ja kestlikult areneda.

Oleme välja valinud need majandusharud ja teemad, mis mõjutavad keskkonda ja ühiskonda kõige enam ning mis on meie
äritegevusele olulised.

Oma püüdlustes juhindume rahvusvahelistest algatustest ja
käitumisjuhistest, sh ÜRO ülemaailmsest kokkuleppest ning ÜRO
vastutustundlike investeeringute põhimõtetest. SEB on allkirjastanud ka nn ekvaatori põhimõtted ja ÜRO keskkonnaprogrammi
rahastamisalgatuse.

26. jaanuari 2015.a. seisuga on kinnitatud
• järgmiste majandusharude poliitika: relvad ja julgeolek, mäeja metallitööstus, laevandus, metsandus, fossiilkütused ning
taastuvenergia;
• seisukohavõtt järgmistel teemadel: kliimamuutus, magevesi ja
lapstööjõud.

c) Majandusharupoliitikate ja seisukohavõttude
otstarve

f) Tagasiside

Meie eesmärk on toetada pikaajaliselt vastutustundlikke ettevõtlustavasid. Me usume, et tegelikke ja kestvaid muutusi on võimalik saavutada juhul, kui parandada enda tööd ning julgustada
teisi edusammudele.

Iga märkus ja tagasiside meie majandusharupoliitikate ning
seisukohavõttude kohta on teretulnud. Palun saatke tagasiside
SEB Grupi vastutustundliku ettevõtluse osakonda aadressil
cs@seb.ee.

Käsitledes äris keskkonna, ühiskonna ja juhtimise aspekte, tuleb
arvestada nii riskide kui ka võimalustega. Oleme SEB-s välja
töötanud seisukohavõtud ja konkreetsete majandusharude poliitika. Need on suunised, mille järgi käsitleme vastutustundliku
ettevõtlusega seotud küsimusi.

Vaadake ka SEB veebilehte. Kui soovite lähemalt lugeda meie
vastutustundliku ettevõtluse kohta või tahate tutvuda täieliku
vastutustundlikkust käsitleva aruande ning muude faktide ja
näitajatega, siis minge palun aadressile http://sebgroup.com/
about-seb/sustainability.

Nende poliitikate ja seisukohavõttude eesmärk on kehtestada
ühtne raamistik, mis võimaldab meil pidada klientide ning
portfelliettevõtetega ennetavat ja tulevikku vaatavat dialoogi,
keskendudes nii ärivõimalustele kui ka riski vähendamisele.

SEB vastutustundlikud väljavaated

d) Ulatus ja välised suunised

Meie sotsiaalmeedia veebileht asub aadressil http://sebgroup.
com/about-seb/sustainability. Sealt leiate ka vastutustundlikkuse akadeemia, viktoriini, jutud ja parimad tavad, mille kaudu
saate rohkem teada nii vastutustundliku ettevõtluse kohta
üldiselt kui ka konkreetselt SEB kohta.

7-6003

Majandusharupoliitikad ja seisukohavõtud kehtivad kõigil
turgudel, kus SEB tegutseb, ning need hõlmavad rahastamist
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Laevanduse majandusharu poliitika
Sissejuhatus
Laevandus on üks ühiskonna põhjapanev majandusharu ja
maailmakaubanduse peamine hõlbustaja: tootvatest riikidest
veetakse meritsi toormeid ja pooltooteid edasiseks töötlemiseks
ning valmistoodangut lõpptarbijatele. Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) hinnangul tehakse 90% maailma kaubavedudest meritsi. Seetõttu on üleilmne laevandus lahutamatu
osa maailmamajandusest, kus nõudlust mõjutavad globaalsed
majandustsüklid ja tarneid reguleerib majandusharu ise. Laevandust peetakse kõige ratsionaalsemaks kaubavedude vormiks,
arvestades CO2-heidet ühe tonni lasti kohta.
Samas võib laevandusel olla keskkonnale ebasoodne mõju
heitmete ja ainete tahtmatu vettelaskmise tõttu. Sellest hoolimata ei ole laevandust CO2-heidet puudutavatesse kehtivatesse
õigusaktidesse (Kyōto protokoll, ÜRO ja Euroopa Liidu määrused)
kaasatud. Peale selle jääb laevandus maha üldistest keskkonnapüüdlustest ning poliitiliste ja organisatsiooniliste probleemide
tõttu ei ole suudetud vastu võtta sidusat strateegiat laevanduse
CO2-heite vähendamiseks. Laevandusel on ainete tahtmatu
vettelaskmise ja laevade ringlussevõtu kaudu keskkonnale ning
ühiskonnale ka kohalik mõju.
Enamikku ühiskonnale ja keskkonnale avaldatavaid ebasoodsaid
mõjusid saab kas vältida või aktsepteeritava määrani vähendada, kui ettevõte järgib hästi toimivaid rahvusvahelisi ning
tööstuslikke norme. Selle
�����������������������������������������
majandusharu poliitikat saab kohaldada kõigi laevandusettevõtete suhtes, sh nii laevu ehitavate,
teenindavate, hooldavate ja ümbertöötlevate ettevõtete kui ka
vastavate tarnijate suhtes.

Otstarve
Poliitika üldeesmärk on edendada vastutustundlikku laevandust, vältida ebasoodsat mõju keskkonnale ja ühiskonnale ning
toetada häid juhtimistavasid, kasutades suunisena rahvusvahelisi ja tööstuslikke norme. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb
käsitleda laeva elutsükli kõiki etappe alates projekteerimisest ja
ehitamisest kuni käitamise ja ringlussevõtuni.
SEB ootab, et iga laevandusega seotud klient ja portfelliettevõte
• jälgiks ja püüaks vähendada oma CO2-, vääveloksiidi- ja
lämmastikoksiidiheidet;

SEB ootab igalt laevandusettevõtjalt, et see kehtestaks konservatiivse töötervishoiu ja tööohutuse korra ning varade ehitamise ja
käigust eemaldamise vastutustundliku juhtimise eeskirja.

Normid, kokkulepped ja suunised
SEB ootab oma klientidelt ja portfelliettevõtetelt tegutsemist
asjakohaste rahvusvaheliste, piirkondlike ning riigisiseste
eeskirjade järgi, mille on kehtestanud klassifikatsiooniühingud,
lipuriigid, sadamariigid ning ÜRO (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon).
Kõige olulisemad eeskirjad on järgmised:
• inimeste meresõiduohutuse rahvusvaheline konventsioon
(SOLAS)1;
• rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon2;
• rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise
konventsioon (MARPOL)3;
• meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse
aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW)4;
• rahvusvaheline konventsioon laevade kahjulike
veeorganismide tõrje süsteemide järelevalve kohta (HAFS)5;
• ballastvee ja ballastveesetete käitluse rahvusvaheline
konventsioon6;
• rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja
konventsioon (COLREG)7;
• meretöönormide konventsioon (ILO)8;
• Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni suunised9;
• rahvusvaheline konventsioon laevade ohutu ja
keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta (2009, ei ole
jõustunud)10;
• rahvusvaheline meresõiduohutuse korraldamise koodeks
(ISM-i koodeks)11.
Ülalnimetatud eeskirju, määrusi ja suuniseid järgivad
sadamariikide kontrollid Pariisi vastastikuse mõistmise
memorandum, USA rannavalve, Aasia���������������������������
ja Vaikse ookeani piirkonnas sadamariigi kontrolli käsitlev Tōkyō vastastikuse mõistmise
memorandum), lipuriikide kontrollid ja klassifikatsiooniühingud,
sh Lloyd’s Register ja Det Norske Veritas.

• järgiks ballastvee vastutustundliku käitlemise häid tavasid;
• seisaks töötajate, töövõtjate ja kogukonna tervise ning
ohutuse eest;
• järgiks keskkonda puudutavaid määrusi, lube ja õigusakte
ning pigem ületaks neis kehtestatud norme;
• omaks asjakohast vastutustundliku ettevõtluse juhtimise
struktuuri;
• töötaks välja eetika ja keskkonnapoliitika laevade
ringlussevõtuks;
• hindaks, jälgiks ja juhiks keskkonna ning ühiskonnaga seotud
riske tõhusalt ja läbipaistvalt;
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• toetaks asjakohaseid rahvusvahelisi norme, mis on mõeldud
keskkonnale ja ühiskonnale avaldatava mõju vähendamiseks,
ning kohanduks nende normide järgi.

1 http://www.imo.org/
2 http://www.imo.org/
3 http://www.imo.org/
4 http://www.imo.org/
5 http://www.imo.org/
6 http://www.imo.org/
7 http://www.imo.org/
8 http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang-en/index.htm
9 http://www.itfglobal.org/language-selector.cfm
10 http://www.imo.org/
11 http://www.imo.org/
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Samuti ootame oma kliendilt ja portfelliettevõttelt asjakohase
kindlustuskatte olemasolu, et katta võimaliku õnnetuse korral
selle tagajärgede likvideerimise kulusid. Erilist tähelepanu
pöörame sellele, et meie portfelliettevõtetel oleks täielik kaitse ja
vastutusest vabastus, mis tugineb rahvusvahelise laevaomanike
vastastikuse vastutuse kindlustusklubide grupi (International
Group of P&I Clubs) tüüpeeskirjale. Samuti eeldame, et kindlustusandja on tuntud ja hea mainega ettevõte.

Rakendamine
Nõustamisteenuste ja laenuandmisega seotud kliendidialoogi
lahutamatu osana vaatab SEB ennetavalt ning pidevalt üle oma
klientide ja portfelliettevõtete vastutustundliku ettevõtluse (CS)
poliitikad ning tegevused.
Selleks et kõnealuse majandusharu poliitikat rakendada ja
seatud eesmärke saavutada,
• teeme endale põhjalikult selgeks olemasolevate ja võimalike
klientide ning portfelliettevõtete tegevuse ja pakutava
finantstoote või -teenuse otstarbe;
• koolitame pidevalt asjaomaseid SEB töötajaid
vastutustundliku ettevõtluse üldiste ja konkreetsete
suundumuste, probleemide ning võimaluste asjus;
• teeme koostööd väliste vastutustundliku ettevõtluse
ekspertidega;
• peame lepingupooltega keskkonda ja ühiskonda
puudutavates küsimustes läbirääkimisi.

1) http://www.imo.org/
2) http://www.imo.org/
3) http://www.imo.org/
4) http://www.imo.org/
5) http://www.imo.org/
6) http://www.imo.org/
7) http://www.imo.org/
8) h ttp://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm
9) h ttp://www.itfglobal.org/language-selector.cfm
10) http://www.imo.org/
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11) http://www.imo.org/ 
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