ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
Στoν όμιλο Eurobank, πιστεύουμε ότι η περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη δράση
αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Ως χρηματοοικονομικός όμιλος, γνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων μας και κατά συνέπεια υποστηρίζουμε και θέτουμε συγκεκριμένους
σκοπούς και στόχους για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση της
παραγωγής απορριμμάτων, την πρόληψη της ρύπανσης, το μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής, και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, σε ένα χώρο
εργασίας όπου τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς επίσης η υγεία και η
ασφάλεια θεωρούνται ζητήματα υψίστης προτεραιότητας και σε συμμόρφωση με την
ισχύουσα περιβαλλοντική και κοινωνική νομοθεσία.
Έχουμε επίγνωση επίσης ότι οι επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές μας λειτουργίες
συνεισφέρουν εξ’ ορισμού στη βελτίωση του οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού
καθεστώτος ή τουλάχιστον στο μετριασμό της υποβάθμισης αυτών των παραγόντων. Κατά
συνέπεια, ενισχύουμε συνεχώς τους μηχανισμούς για να:





αναγνωρίζουμε εκείνες τις έμμεσες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις που
μπορούμε να επηρεάσουμε και να ελέγξουμε,
διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες και οι προμηθευτές μας αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να συμμορφώνονται με την ισχύουσα τοπική, εθνική και διεθνή περιβαλλοντική και
κοινωνική νομοθεσία σαν προαπαιτούμενο για την έναρξη και διατήρηση των
επιχειρηματικών σχέσεων με τον Όμιλο,
ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας, προμηθευτές, μετόχους, ευρύτερα ενδιαφερόμενα
μέρη και την κοινωνία συνολικά να ενωθούν μαζί μας για την υιοθέτηση των
καλύτερων πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές
και πρωτοβουλίες Διεθνών Οργανισμών.

Η ενσωμάτωση όλων των θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης απόφασης
επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος
Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης Ομίλου με τη χρήση, μεταξύ άλλων, των
λεπτομερών Κατευθυντήριων Οδηγιών και Διαδικασιών του Ομίλου, έτσι ώστε οι στόχοι
που θέτονται σε αυτή την Πολιτική, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις και προσδοκίες των
μετόχων μας για την προώθηση της αειφορίας και της οικονομικής ανάπτυξης, να
ικανοποιούνται και να διαχειρίζονται κατάλληλα.
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