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Vědecky prokázaná potřeba učinit urychleně kroky ke snížení nepříznivého vlivu klimatických
změn vyžaduje globální koordinovanou reakci vědecké, politické, občanské, průmyslové a
podnikatelské sféry. Finanční komunita, představující stavební blok globální ekonomiky,
musí významným způsobem přispět k definování udržitelných řešení.
Členové ESBG jsou plně připraveni zapojit se do udržitelného rozvoje a do spolupráce
s dlouholetými firmami sehrávajícími významnou roli na místní a regionální úrovni. V době,
kdy se problém s ochranou životního prostředí stává jedním z hlavních kolektivních
nebezpečí, jaká kdy svět zažil, představuje jejich odpovědná angažovanost ve prospěch
budoucnosti planety očekávanou část splátky společnosti, k níž patří, a dlouhodobého
závazku vůči komunitám, v jejichž rámci působí.
Členové ESBG mají vskutku hodně co nabídnout; řada z nich se již v tomto směru angažuje
prostřednictvím produktů a služeb přátelských vůči životnímu prostředí, uplatňováním
ekologicky zodpovědných investičních strategií, zaváděním ekologicky zaměřených kritérií
pro financování projektů, finanční podporou programů alternativních energií a ekologicky
orientovaných inovací, prosazováním ekologických hledisek, zejména pokud se jedná o
snižování emisí CO2, celkovými strategiemi vlastních staveb a dopravy atd.
Možnosti pro spořitelní a retailový bankovní sektor existují, avšak vyžadují kolektivní a
aktivnější přístup s cílem rychle definovat a uplatnit inovativní a kreativní podnikatelská
řešení vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí.
V této souvislosti si ESBG a její členové přejí přispět a pomoci společnosti při úspěšné reakci
na stávající hrozby, působit jako ekologicky zodpovědné hnací síly trhu a podporovat místní
komunity.

ESBG za tímto účelem:


bude podporovat členy, aby si ve svých organizacích vytvořili dostatečné podmínky
pro úplné vyhodnocení vlivu ekologických problémů a pro přípravu vhodných
podnikatelských reakcí;



bude vyhodnocovat nejlepší způsob, jak do základních strategií společností
promítnout ekologické aspekty, včetně energetické účinnosti, recyklace, snižování
odpadů, dopravních/cestovních a stavebních plánů;



bude rozvíjet a sdílet nejlepší postupy vedoucí k začlenění ekologického rozměru do
retailových bankovních nabídek, operací a postupů, a podporovat u klientů ekologicky
přátelské produkty a služby;



bude hledat způsoby, jak zvýšit povědomí o ekologických problémech u klientů,
zaměstnanců, dodavatelů, investorů a dalších zájmových skupin, zejména u těch,
které působí na místní úrovni a v menších organizacích, a pomáhat jim při posilování
jejich „zelených“ schopností;



bude si vyměňovat zkušenosti a znalosti s obdobnými organizacemi s cílem
rozšiřovat nejlepší postupy a pravidelně vyhodnocovat dosažené výsledky;



zapojí se a bude rozvíjet dialog týkající se ekologických otázek s významnými
politickými činiteli a zainteresovanými institucemi, včetně organizací občanské
společnosti, a to na úrovni národní, na úrovni Evropské unie a na mezinárodní úrovni
s cílem vytvořit příznivý rámec pro účinné snižování podnikatelského vlivu na životní
prostředí;



bude vyhodnocovat příležitosti pro partnerství s veřejnými institucemi a soukromými
zájmovými skupinami, a to na úrovni národní, na úrovni Evropské unie a na
mezinárodní úrovni s cílem připravit praktická, funkční a dlouhodobá, ekologicky
přátelská řešení, z nichž může mít prospěch široká veřejnost.

V rámci závazku vůči principům Globální dohody OSN bude zvláštní pozornost věnována:




podpoře preventivního přístupu k ekologickým problémům;
iniciativám zaměřeným na zvýšení odpovědnosti vůči životnímu prostředí;
stimulaci rozvoje a šíření ekologicky přátelských technologií.

ESBG – evropský hlas spořitelního a retailového bankovnictví
ESBG (European Savings Banks Group – Evropská skupina spořitelen) je mezinárodní
bankovní sdružení reprezentující jednu z největších evropských retailových bankovních sítí
představující přibližně jednu třetinu retailového bankovního trhu v Evropě. Na začátku roku
2006 zahrnovala ESBG přibližně 870 samostatných spořitelních a retailových bank
provozujících 84 000 poboček a zaměstnávajících 971 000 lidí, přičemž jejich celková aktiva
dosáhla výše 5, 216 bilionů EUR. ESBG zastupuje zájmy svých členů vůči institucím
Evropské unie a připravuje, podporuje a spravuje vysoce kvalitní přeshraniční bankovní
projekty.
Typickými členy ESBG jsou spořitelní a retailové banky nebo jejich sdružení. Jsou často
organizovány v decentralizovaných sítích a své služby nabízejí v rámci svého regionu.
Členské banky ESBG již celá desetiletí odpovědně reinvestují ve svých regionech a jsou
určitým specifickým měřítkem činností v Evropě a ve světě, v nichž se odráží firemní
společenská odpovědnost.

