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1. Структура политике
1 - ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА (енг. ESP)
Укључивање еколошких и
социјалних питања у пројекте

Сврха, принципи и обавезе

PR 1
Процена и
управљање
еколошким и
социјалним
утицајима и
питањима

PR 2
Радна снага
и услови
рада

PR 3
Ефикасност
ресурса и
спречавање
и контрола
загађења

PR 5
PR 4
Здравље,
сигурност и
безбедност

Стицање
земљишта,
принудно
расељавање
и измештање
пословних
активности

Јавно извештавање и
одговорност

PR 6
Очување
биодиверзит
ета и
одрживо
управљање
обновљивим
природним
ресурсима

PR 7
Староседелач
ко
становништво

PR 10

PR 8

PR 9

Културна
баштина

Финансијски
посредници

Објављивање
информација и
укључивање
заинтересованих
страна

2 - ЗАХТЕВИ ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ (енг. PR)
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2. Контекст
Политика заштите животне средине и социјална
политика (енг. ESP) је последњи пут ажурирана
2014. године, а подлеже разматрању сваких пет
година.
Повратне информације од заинтересованих
страна и стечене поуке из примене ESP из 2014.
указују на то да она пружа добар оквир за
спречавање или ублажавање еколошких и
социјалних утицаја пројеката које финансира
банка
На основу ових повратних информација,
предложеним изменама се:
•
•
•

Одржава постојећа структура и приступ
Тежиште ставља на коришћење јасније
терминологије
Узимају у обзир поуке стечене током примене у
пракси, повратне информације добијене од
заинтересованих страна и из предмета пројектног
жалбеног механизма

Потребно је сачинити додатне смернице о
спровођењу захтева током реализације
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3. Сажетак кључних измена (1/7)
Разјашњење структуре и терминологије како би документи
били лакши за коришћење
Разјашњење захтева и када се примењују / не примењују

Разјашњење предмета дубинске анализе (енг. “due diligence”)

Међусекторске
теме
Јачање приступа и захтева везаних за ланце снабдевања

Снажнији захтеви за утврђивање угрожених група, као и за
процену и ублажавање утицаја који њих несразмерно више
погађају
Веће узимање у обзир родних питања током читавог животног
циклуса пројекта, укључујући и захтеве који се односе на
родно засновано насиље
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3. Сажетак кључних измена (2/7):
конкретне измене
Политика заштите
животне средине и
социјална политика

Објашњење појмова “пројекат” и “пратећи
објекти”

Увођење новог приступа који подразумева
дубинску анализу за трансакције на тржишту
капитала

Разјашњење примене захтева током
реализације односно приступа заснованог на
ризику уз ослањање на национално
законодавство и добру међународну праксу
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3. Сажетак кључних измена (3/7):
конкретне измене
• Боље усклађен са ESP у
погледу предмета
дубинске анализе и
примене захтева током
реализације
• Разјашњење одговорности
клијента и управљање
ризицима везаним за
треће стране

PR 1
Процена и управљање еколошким
и социјалним утицајима и
питањима
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• Разјашњење захтева који се
односе на принудни рад, родно
засновано насиље, смештај
радника и колективни откази
• Увођење захтева да се склапају
писани уговори о раду
• Захтев да клијенти информишу
раднике о њиховим правима на
слободу удруживања и
колективног преговарања

PR 2
Радна снага и услови рада
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3. Сажетак кључних измена (4/7):
конкретне измене
• Разјашњење појмова, уз
одражавање добре
међународне праксе
• Поновљено истицање
опредељености Банке за
примену најзначајнијих
стандарда ЕУ и најбољих
расположивих техника

• Јачање приступа у погледу
безбедности и здравља на раду
и јавног здравља, сигурности и
безбедности
• Усвајање хијерархије контроле
ризика
• Разјашњења у циљу подршке
растућем нивоу свести у
међународној заједници о АМР,
РЗН и безбедносним претњама

PR 3

PR 4

Ефикасност ресурса и спречавање и
контрола загађења
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3. Сажетак кључних измена (5/7):
конкретне измене
• Реструктурирање захтева током
реализације да би се учинили
транспарентнијим и остваривијим
• Обезбеђивање равнотеже између
физичког расељавања и
измештања пословних активности
• Јасније објашњавање општих
људских права кроз захтеве везане
за избегавање принудног исељења,
обезбеђење адекватног смештаја,
оцену и управљање утицајима на
род и угрожене групе

• Увођење концепта „услуга
екосистема“ и поједностављење
захтева који се односе на
управљање обновљивим
природним ресурсима
• Разјашњавање терминологије која
се односи на компензације ефеката
на биодиверзитет
• Рационализација захтева који се
односе на одрживо управљање
обновљивим природним ресурсима
и увођење АМР

PR 5

PR 6

Стицање земљишта, принудно
расељавање и измештање
пословних активности

Очување биодиверзитета и одрживо
управљање обновљивим природним
ресурсима
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3. Сажетак кључних измена (6/7):
конкретне измене
• Усклађивање дефиниције
“староседелачког становништва”
са другим МФО
• Разјашњење концепта претходног
својевољног и информисаног
пристанка (енг. FPIC)
• Покретање процеса претходног
својевољног и информисаног
пристанка тамо где пројекат може
значајно да утиче на културну
баштину староседелачких народа

• Дефиниција културне
баштине је ажурирана
како би се кодификовали
актуелни концепти и
праксе
• Додата је одредба о
поверљивости у вези са
осетљивом културном
баштином

PR 7

PR 8

Староседелачко становништво

Културна баштина
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3. Сажетак кључних измена (7/7):
конкретне измене
• Поновно увођење
упућивања Банци за
високоризичне потпројекте
који се базирају на
еколошком и социјалном
ризику (принудно
пресељење, утицаји на
критична станишта, утицаји
на староседелачко
становништво, итд.)

• Разјашњење
дефиниције «садржајне
консултације"
• Увођење хијерархије
покретача за активности
укључивања
заинтересованих страна

PR 9

PR 10

Финансијски посредници

Објављивање информација и
укључивање заинтересованих
страна
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4. Следећи кораци

Фебруар 2019.
Март 2019.

Консултације
о нацрту
Разматрање
политике
ESP
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Maj 2019.
Извештај о
јавним
консултација
ма

Maj 2019.
Објављивањ
е политике
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1. јануар 2020.
ESP ступа на
снагу
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ХВАЛА!
ПИТАЊА?
ESPReview2019@ebrd.com
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Изјава о визији одрживости
•

Изјава о визији одрживости је припремљена као одговор на захтеве акционара и
других заинтересованих страна:
 тако да аспекти везани за тежње или стратешки аспекти који су изостављени из
Политике не буду изгубљени, и
 како би ЕБРД представила изјаву у вези са опредељеношћу Банке да у
наредном периоду одговори на изазове одрживости у земљама у којима
послује.

•

Изјавом о визији одрживости :
 се не утврђује нова “политика” нити предлажу додатне активности
 се обједињују све текуће активности Банке везане за одрживост, иницијативе и
активности које спроводе различита одељења Банке и даје свеобухватан
преглед начина на који ЕБРД спроводи свој мандат одрживости
 се пружа платформа за даљи развој агенде одрживости Банке на начин који је
у складу са екстерним ставовима o еколошким, социјалним и критеријумима
управљања (енг. ESG)
 ће се подржати напори Банке да ради са утицајним инвеститорима,
инвеститорима у зелене деонице и агенцијама за оцену одрживости
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