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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(όπως αναδιατυπώθηκε – Μάιος 1997)
Εµείς, µέλη του τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αναγνωρίζουµε ότι η αειφόρος ανάπτυξη
εξαρτάται από τη θετική αλληλεπίδραση µεταξύ της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, και της
προστασίας του περιβάλλοντος, για να ισορροπούν τα συµφέροντα της παρούσας και των µελλοντικών
γενεών. Επιπλέον αναγνωρίζουµε ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί συλλογική ευθύνη των
κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των ατόµων. ∆εσµευόµαστε να εργαστούµε σε συνεργασία µε τους
ανωτέρω στα πλαίσια των µηχανισµών της αγοράς προς την κατεύθυνση κοινών περιβαλλοντικών
σκοπών.
1. ∆έσµευση για Αειφόρο Ανάπτυξη.
1.1 Θεωρούµε την αειφόρο ανάπτυξη ως θεµελιώδη πλευρά της χρηστής επιχειρηµατικής διοίκησης.
1.2 Πιστεύουµε ότι η αειφόρος ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα επιτρέποντας τις αγορές να
λειτουργούν στο κατάλληλο πλαίσιο κανονισµών κόστους-απόδοσης και οικονοµικών εργαλείων. Οι
κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες έχουν ηγετικό ρόλο στην καθιέρωση και ενδυνάµωση µακροπρόθεσµων
κοινών περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων και αξιών.
1.3 Θεωρούµε τον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ως σηµαντικό συνεισφέροντα στην
αειφόρο ανάπτυξη, σε σύνδεση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας.
1.4 Αναγνωρίζουµε ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι εταιρική δέσµευση και αναπόσπαστο µέρος της
επιδίωξής µας για καλός εταιρικός πολίτης.
2. Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση και Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα.
2.1 Υποστηρίζουµε την προληπτική προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση, η οποία επιχειρεί να
προβλέψει και να εµποδίσει ενδεχόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
2.2 ∆εσµευόµαστε να συµµορφωνόµαστε µε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς περιβαλλοντικούς κανόνες,
εφαρµόσιµους στις λειτουργίες και τις επιχειρηµατικές υπηρεσίες µας. Θα εργασθούµε προς την
κατεύθυνση ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών διαστάσεων στις λειτουργίες µας, στη διαχείριση
ενεργητικού, και σε άλλες επιχειρηµατικές αποφάσεις, σε όλες τις αγορές.
2.3 Αναγνωρίζουµε ότι ο προσδιορισµός και η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων θα
αποτελεί µέρος της κανονικής διαδικασίας για την εκτίµηση και διαχείριση των κινδύνων, τόσο για τις
εγχώριες όσο και για τις διεθνείς λειτουργίες µας. Σε σχέση µε τους πελάτες µας, θεωρούµε τη
συµµόρφωση µε τους εφαρµοζόµενους περιβαλλοντικούς κανονισµούς και τη χρήση ορθών
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περιβαλλοντικών πρακτικών ως σηµαντικούς παράγοντες που αποδεικνύουν αποτελεσµατική εταιρική
διαχείριση.
2.4 Θα κάνουµε ότι µπορούµε για να εφαρµόσουµε την καλύτερη πρακτική στην περιβαλλοντική
διαχείριση, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, ανακύκλωσης υλικών και
ελαχιστοποίησης απορριµµάτων. Θα επιδιώξουµε να διαµορφώσουµε επιχειρηµατικές σχέσεις µε
εταίρους, προµηθευτές και υπεργολάβους, οι οποίοι ακολουθούν εξ’ ίσου υψηλά περιβαλλοντικά
πρότυπα.
2.5 Προτιθέµεθα να επικαιροποιούµε περιοδικά τις πρακτικές µας για να ενσωµατώνουµε τις σχετικές
εξελίξεις στον τοµέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ενθαρρύνουµε τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα να
αναλάβει έρευνα σ΄αυτά και σε σχετιζόµενα µε αυτά θέµατα.
2.6 Αναγνωρίζουµε την ανάγκη να διεξάγουµε εσωτερικές περιβαλλοντικές ανασκοπήσεις σε περιοδική
βάση, και να υπολογίζουµε τις δραστηριότητές µας έναντι των περιβαλλοντικών µας στόχων.
2.7 Ενθαρρύνουµε τον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών να αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες,
που θα προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Επικοινωνία.
3.1 Συνιστούµε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να αναπτύξουν και να δηµοσιεύσουν µια δήλωση για
την περιβαλλοντική πολιτική τους, και περιοδικά να δηµοσιοποιούν τα βήµατα που έκαναν για να
προωθήσουν την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις λειτουργίες τους.
3.2 Θα µοιραζόµαστε την πληροφόρηση µε τους πελάτες, καταλλήλως, έτσι ώστε να µπορούν να
ενισχύσουν την δική τους ικανότητα να µειώσουν τον περιβαλλοντικό κίνδυνο και να προάγουν την
αειφόρο ανάπτυξη.
3.3 Θα ενθαρρύνουµε τη διαφάνεια και το διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέµατα µε σχετικά
ακροατήρια, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων, των εργαζοµένων, των πελατών, των κυβερνήσεων
και του κοινού.
3.4 Ζητούµε από το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP), στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του, να βοηθήσει το χρηµατοπιστωτικό τοµέα να διευρύνει τις αρχές και τους στόχους
αυτής της ∆ιακήρυξης παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη.
3.5 Θα ενθαρρύνουµε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να υποστηρίξουν τη ∆ιακήρυξη αυτή.
∆εσµευόµαστε να µοιραστούµε µαζί τους την εµπειρία και τη γνώση µας µε στόχο την επέκταση των
καλών πρακτικών.
3.6 Θα συνεργαζόµαστε σε περιοδική βάση µε την UNEP για να εξετάζουµε την επιτυχία εφαρµογής
της παρούσας ∆ιακήρυξης και, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, θα γίνεται αναθεώρησής της.
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Εµείς, οι υπογράφοντες, εγκρίνουµε τις αρχές που περιέχονται στην ανωτέρω ∆ιακήρυξη και θα
καταβάλλουµε προσπάθειες για να διασφαλίσουµε ότι οι πολιτικές και επιχειρηµατικές µας ενέργειες
προωθούν το ζήτηµα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
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