Részeletek az ESG Programról

Az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás és az Egyesült Nemzetek
Szervezetének (ENSZ) 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési
menetrendjének elfogadásával a kormányok világszerte fenntarthatóbb fejlődési pályát
jelöltek ki a gazdaságok és a gazdasági szereplők számára. Ennek keretében 2018
márciusában az Európai Bizottság elfogadta az Európai Unió (EU) fenntartható
finanszírozási stratégiáját. A „fenntartható finanszírozás” ebben a kontextusban a
környezeti és szociális megfontolások befektetési, finanszírozási döntéshozatalban,
tágabb értelemben a vállalkozások működésében és működtetésében való kellő
figyelembevételét jelenti.
Az EU szabályozás kiteljesedésével az ESG kiemelt témává vált a bankok, befektetési
szolgáltatók számára is, elvárás, hogy az ESG tényezők beépüljenek az egyes
folyamataikba, hitelezési és befektetési döntéseikbe, az ESG-vel kapcsolatos politika
kihasson a tőkemegfelelésünkre.
A negatív környezeti és társadalmi hatások elkerülése érdekében az OTP Csoport nagy
hangsúlyt helyezz a fenntarthatóságra. A Cégcsoport felelősége a fenntartható
fejlődésért az üzleti tevékenységgel kezdődik, a jól működő társadalom kulcsfontosságú
pénzügyi infrastruktúrájához a kockázatok csökkentése, üzletei lehetőségek
megteremtésén keresztül egy fenntarthatóbb jövőhöz járulunk hozzá. A gazdasági
szempontok mellett az etikai, társadalmi, környezeti kockázatokat beépítjük üzleti
döntéseinkbe, üzletfejlesztéseinkbe és működésünkbe.

Az OTP Csoport ESG és fenntarthatósági célokat szolgáló megfelelőség érdekében az
alábbi területeken jelentős lépéseket tesz:
o SFDR
Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a
fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szabályozás új követelményeket
fogalmaz meg a befektetési alapkezelési tevekénységgel, a portfóliókezelési és a
befektetési tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatban, ami elsősorban a
következőket foglalja magában:
▪ fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéshozatali folyamatokba
történő integrálása;
▪ fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások értékelése,
figyelembevétele;
▪ tájékoztatás nyújtása a nyilvános politikákban, szerződéskötés előtti
tájékoztatásokban, időszakos jelentésekben, továbbá a honlapon.

o

Hitelezési Politika
Az EBA (European Banking Asssociation) hitelnyújtásról és hitelmonitorozásról
szóló iránymutatásának megfelelően az ESG faktorok beépítése a hitelezési
politikába, illetve a hitelezési folyamatokba.

o

Zöld Finanszírozási Program
Célja a fenntarthatósági célokat szolgáló finanszírozási program kialakítása, zöld
beruházások szerepének erősítése, új típusú gondolkodásmód kialakítása egy
környezetileg fenntartható gazdasági bővülés érdekében.

o

OTP Jelzálogbank – Energiahatékony Jelzálogkezdeményezés
A magyar hitelintézetek közül elsőként csatlakozott az OTP Jelzálogbank az
Energiahatékony Jelzálog Kezdeményezés (Energy Efficient Mortgages Initiative
- EEMI) elnevezésű európai platform kísérleti programjához. A kezdeményezés fő
célja, hogy a programban résztvevő intézmények - a hitelintézetek mellett
energetikai vállalatok, kutatóközpontok, szabályozó és felügyeleti hatóságok közösen alakítsák ki a zöld hitelezéssel kapcsolatos legjobb gyakorlatot, valamint
támogassák a lakossági ingatlanállomány megújítását és energetikai
korszerűsítését.

