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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.
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Majandusharupoliitikad ja seisukohavõtud kehtivad kõigil
turgudel, kus SEB tegutseb, ning need hõlmavad rahastamist
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Mäe- ja metallitööstuse majandusharu poliitika
Sissejuhatus
Mäe- ja metallitööstus on ühiskonnale tähtis: mäetööstuse
tooted on lõimitud nii seadmetesse kui ka tarbekaupadesse.
See majandusharu toetab majanduskasvu, luues töökohti ning
majanduslikke hüvesid piirkondadele, kus mäe- ja metallitööstuse ettevõtted tegutsevad. Need põhialused jäävad kestma ka
tulevikus.
Mäetööstusega seotud tegevus võib avaldada nii keskkonnale kui ka ühiskonnale negatiivset mõju. See võib mõjutada
kogukonna suhteid, tervist ja ohutust, maa- ja veekasutust,
bioloogilist mitmekesisust, jäätmeteket, jääkainete vallandumist,
saastekäitluse vajadust ning põhjustada altkäemaksude andmist
ja korruptsiooni.
Valitsusvälised organisatsioonid, institutsionaalsed investorid ja
avalikkus on viimastel aastatel avaldanud sellele majandusharule
üha tugevamat survet, nõudes ülalnimetatud valdkondades
paremaid tulemusi. Peale selle on sektor järjest enam teadvustanud, et väiksem oht keskkonnale, ühiskonnale ja juhtimistavadele võib anda suurema ning jätkusuutlikuma kasumi.
Mõningane mõju keskkonnale ja ühiskonnale on paratamatu
ka kõige paremini juhitud mäe- ja metallitööstuse protsessides.
Siiski saab enamikku mõjusid vältida või aktsepteeritava määrani
vähendada, kui ettevõte järgib hästi toimivaid rahvusvahelisi ja
tööstuslikke norme.
Selle majandusharu poliitikat saab kohaldada kõigi nende mäeja metallitootmisettevõtete ning vastavate hankijate suhtes,
kes on seotud maavarade otsimise ja uuringute, kaevanduste
ehituse, mineraalide kaevandamise ja kaevanduste käitamise,
mineraalide töötlemise, kaevanduste sulgemise ning maa-ala
taastamisega. Mäe- ja metallitööstuse poliitika käsitleb kohaldatavas ulatuses kivisöe, põlevkivi ja õliliiva kaevandamist.

Otstarve
Poliitika üldeesmärk on edendada vastutustundlikku mäe- ja
metallitööstust, vältida ebasoodsat mõju keskkonnale ja ühiskonnale ning toetada häid juhtimistavasid, kasutades suunisena
rahvusvahelisi ja tööstuslikke norme. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb käsitleda elutsükli kõiki etappe alates geoloogilistest
uuringutest kuni tegevuse lõpetamise ning taastamistöödeni.
SEB ootab, et iga mäe- ja metallitööstusega seotud klient
ning portfelliettevõte
• hoiaks ja kaitseks loodus- ning kultuuripärandit;
• seisaks töötajate, töövõtjate ja kogukonna tervise ning
ohutuse eest;
• järgiks keskkonda puudutavaid määrusi, lube ja õigusakte;
• reageeriks kogukonna eelistustele, vajadustele ja huvidele;
• omaks asjakohast vastutustundliku ettevõtluse juhtimise
struktuuri;
• esitaks piisava finantstagatise (sätte) tegevuse
vastutustundlikuks lõpetamiseks;
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• hindaks, jälgiks ja juhiks keskkonna ning ühiskonnaga seotud
riske tõhusalt ja läbipaistvalt;

• toetaks asjakohaseid rahvusvahelisi norme, mis on mõeldud
keskkonnale ja ühiskonnale avaldatava mõju vähendamiseks,
ning kohanduks nende normide järgi.
SEB ootab igalt mäe- ja metallitööstuse ettevõtjalt, 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 seda, et nad
tegutseks rahvusvaheliste, piirkondlike ning riigisiseste seaduste,
määruste ja litsentside järgi. Ühtlasi julgustab SEB oma kliente
ja ettevõtteid, kuhu ta investeerib, omaks võtma ning järgima
rahvusvaheliselt tunnustatud vabatahtlikke algatusi ja norme.
Nende hulgas on nt
• ÜRO ülemaailmse kokkuleppe kümme põhimõtet1;
• Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteem2;
• rahvusvaheline tsüaniidide käsitsemise koodeks3;
• Maailma Tuumaenergia Liidu (World Nuclear Association)
poliitiline dokument4;
• mäetööstuse läbipaistvust käsitlev algatus (Extractive
Industries Transparency Initiative)5;

1 ÜRO ülemaailmne kokkulepe on strateegiline poliitiline algatus ettevõtetele, kes on võtnud endale kohustuseks joondada oma tegevus ja strateegia
kümne üle maailma tunnustatud põhimõtte järgi. Need põhimõtted puudutavad inimõigusi, tööhõivet, keskkonda ja korruptsioonivastast võitlust. Vt
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html.
2 Kimberley protsess on valitsuste, majandusharu ja kodanikuühiskonna
algatus. Selle eesmärk on lõpetada konfliktiteemantide ringlus, s.o mässuliste
liikumiste poolne valitsusvastase sõjategevuse rahastamine töötlemata
teemantidega. Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteem kehtestab oma
liikmetele ulatuslikud nõuded, kuidas sertifitseerida töötlemata teemante
konfliktivabade teemantidena. 2009. aasta detsembri seisuga oli Kimberley
protsessil 49 liiget, kes esindavad 75 riiki. Seejuures on Euroopa Liit ja tema
liikmesriigid arvestatud eraldi osalejateks. Vt http://www.kimberleyprocess.
com/.
3 Rahvusvaheline tsüaniidide käsitsemise koodeks on kullakaevandusettevõtete ning kullakaevanduses kasutatava tsüaniidi tootjate ja vedajate
vabatahtlik algatus. Koodeks keskendub toodetava, transporditava ning
kulla kaevandamisel ja rikastamisel ning leostuslahuses kasutatava tsüaniidi
ohutule käsitsemisele. Vt http://www.cyanidecode.org/about_code.php.
4 Maailma Tuumaenergia Liidu (World Nuclear Association – WNA) poliitiline dokument „Maailma parimate tavade säilitamine uraani kaevandamisel
ja töötlemisel” („Sustaining Global Best Practices in Uranium Mining and
Processing”) kehtestab põhimõtted kiirguse, tervise ja ohutuse, jäätmete ja
keskkonna juhtimiseks ning haldamiseks kõikidel objektidel üle kogu maailma. Riigisisestel ja piirkondlikel objektidel, kus tuumakütuse tsükli tegevus
on jõudnud kõrgemasse arenguetappi, on need põhimõtted aluseks võetud
asjakohases tegevusjuhendis, mis reguleerib uraani kaevandamist ning
töötlemist. Vt http://www.world-nuclear.org/reference/policy.html.
5	�������������������������������������������������������������������������
Mäetööstuse läbipaistvust käsitlev algatus
�������������������������������������
(Extractive Industries Transparency Initiative – EITI) toetab paremaid juhtimistavasid ressursirikastes
riikides. Selleks kontrollib EITI nafta-, gaasi- ja mäetööstuse ettevõtete makseid ning riigitulusid ja muudab need avalikuks. EITI on valitsuste, ettevõtete,
kodanikuühiskonna rühmituste, investorite ja rahvusvaheliste organisatsioonide liit. Selle ühenduse eesmärk on tugevdada kaevandussektori juhtimistavasid, parandades valdkonna läbipaistvust ja suurendades aruandekohustust.
Vt http://www.eitransparency.org.
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• Rahvusvahelise Kaevanduse ja Metallide Nõukogu
jätkusuutliku arengu raamistik6.
Riikides, kus asjakohaseid norme kehtestatud ei ole ja kus on
suur keskkonnamõju risk, kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud normide lähtekohana Rahvusvahelise Rahanduskorporatsiooni (IFC) tõhususe norme („Performance Standards”) ning IFC
keskkonna, tervise ja ohutuse suuniseid7.

Rakendamine
SEB vaatab ennetavalt ja pidevalt üle oma klientide ning
portfelliettevõtete vastutustundliku ettevõtluse (CS) poliitikat ja
tegevusi, et tagada nende vastavus asjakohase majandusharu
poliitikale.
Selleks et kõnealuse majandusharu poliitikat rakendada ja
seatud eesmärke saavutada,

SEB ei paku finantstooteid ega -teenuseid nendele mäe- ja
metallitööstuse ettevõtetele, kellel on negatiivne mõju
• UNESCO maailmapärandi objektidele8;

• teeme endale põhjalikult selgeks olemasolevate ja võimalike
klientide ning portfelliettevõtete tegevuse ja pakutava
finantstoote või -teenuse otstarbe;

• Ramsari konventsiooni alla kuuluvatele märgaladele9;

• koolitame pidevalt asjaomaseid SEB töötajaid
vastutustundliku ettevõtluse üldiste ja konkreetsete
suundumuste, probleemide ning võimaluste asjus;

• Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu punasesse raamatusse
kantud ohustatud liikidele10;
• rahvusparkidele ja looduskaitsealadele;
• suure kaitseväärtusega metsadele, sh neile, mis sõltuvad
põlisrahvastest11.

• teeme koostööd väliste vastutustundliku ettevõtluse
ekspertidega;
• peame lepingupooltega keskkonda ja ühiskonda
puudutavates küsimustes läbirääkimisi.

6 Rahvusvaheline Kaevanduse ja Metallide Nõukogu (International Council
on Mining and Metals – ICMM) on loodud eesmärgiga esindada juhtivaid
mäe- ja metallitööstuse ettevõtteid. Need ettevõtted on pühendunud tegevusele, mis on keskkonna, majanduse ja ettevõtluse suhtes vastutustundlik.
Jätkusuutliku arengu raamistik kätkeb kolme osa: kümnest põhimõttest
koosnev kogum (sh toetavate seisukohavõttude kogum), avalik aruandlus ja
sõltumatu kinnitamine. Vt http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework.
7 IFC keskkonna, tervise ja ohutuse suunised on tehnilised alusdokumendid, milles on esitatud üldised ning majandusharule iseloomulikud näited
majandusharu rahvusvaheliste heade tavade („Good International Industry
Practice” – GIIP) kohta. Need sisaldavad toimivustasemeid ja meetmeid, mida
IFC tavaliselt aktsepteerib ning mida ta üldiselt peab uutes rajatistes mõistlike
kulude ja olemasoleva tehnoloogiaga teostatavaks. Vt http://www.ifc.org/
ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines.
8 UNESCO eesmärk on julgustada inimesi kultuuri- ja looduspärandit
tuvastama, kaitsma ning säilitama. UNESCO maailmapärandi nimistu sisaldab
üle 900 objekti. Need objektid moodustavad kultuuri- ja looduspärandi, millel
on maailmapärandi komitee arvates universaalne väärtus. Nii kuuluvad sinna
näiteks sellised metsad, mäed, järved, kõrbed, mälestusmärgid, hooned,
kompleksid ja linnad, mis on silmapaistva tähtsusega inimkonna ühtsele
pärandile. Vt http://whc.unesco.org/en/list.
9 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade kaitse konventsioon ehk Ramsari
konventsioon on rahvusvaheline leping. See dokument annab raamistiku riigisisesteks meetmeteks ja rahvusvaheliseks tööks, mille eesmärk on märgalasid
säilitada ning jätkusuutlikult kasutada. Vt http://www.ramsar.org/sitelist.doc.
10 Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) ohustatud liikide punast
raamatut („Red List of Threatened Species™”) tuntakse kui objektiivset ja
kõige täiuslikumat üleilmset vahendit taime- ning loomaliikide kaitstuse
hindamiseks. Vt http://www.iucnredlist.org/.
11 Suure kaitseväärtusega metsad (HCVF) on metsad, mis on silmapaistva ja
otsustava tähtsusega.
Selline mets võib olla ohustatud loomariigi või ebatavaliselt suurearvulise
haruldaste taimeliikide olemasolu tõttu, samuti alade tõttu, mis sisaldavad
ohustatud või eriti ohustatud ökosüsteeme. Kaitsmise põhjuseks võib olla ka
asjaolu, et mets on kohalikele elanikele eluliselt tähtis, sest annab neile toitu,
vett, sissetulekut või on kultuuriliselt oluline paik. Suure kaitseväärtusega on
ka metsaalad, mis kriitilises olukorras pakuvad peamist looduslikku kaitset (sh
vesikonna kaitse, kaitse erosiooni ja hävitava tulekahju vastu). Vt http://www.
fsc.org/1113.html.
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Üleilmseid vahendeid suure kaitseväärtusega metsade tuvastamiseks pakub
High Conservation Value Networki veebileht: vt http://www.hcvnetwork.org/
resources/global-hcv-toolkits/global-hcv-toolkits.
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