Aloite/Sitoumus

ESG-näkökulma

Mistä on kyse?

Climate Action 100+

E – Ympäristö

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvät aloitteet ovat muun muassa PRI:n kautta Climate Action 100+ -aloitteessa, jossa
sijoittajat pyrkivät joukkovoimalla vaikuttamaan kansainvälisesti paljon saastuttaviin yrityksiin, jotta Pariisin ilmastosopimuksen
tavoitteet saavutettaisiin

Climate Investment Coalition

E – Ympäristö

Climate Investment Coalition on johtava maailmanlaajuinen julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyöhanke, joka
mobilisoi kunnianhimoisia vihreitä rahoitusinvestointeja ilmastotoimien vauhdittamiseksi ja vihreän talouden elpymiseksi.

Climate Leadership Coalition

E – Ympäristö

103 yrityksen yhteistyö, joka sitoutuu ryhtymään toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi mittaamalla, raportoimalla ja
vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjään sekä tekemällä yhteistyötä sidosryhmien kanssa päästöjensä vähentämiseksi.

Task Force on Climate-related Financial
Disclosures

E – Ympäristö

Varma raportoi nyt viidennen kerran ilmastoriskeistä TCFD:n mukaan. TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa
ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista

Net Zero Carbon Buildings Commitment

E – Ympäristö

Net Zero Carbon Buildings Commitment -sitoumus haastaa liike-elämän, organisaatiot, kaupungit ja valtiot saavuttamaan
kaiken suoraan määräysvaltaansa ajavan omaisuuden nettohiilimäärän vuoteen 2030 mennessä ja kannattamaan kaikkien
rakennusten nollahiilinettopäästöjä vuoteen 2050 mennessä.

Partnership for Carbon Accounting
Financials (PCAF)

E – Ympäristö

Varma on liittynyt rahoitusalan Partnership for Carbon Accounting Financials -yhteistyöhankkeeseen (PCAF). Hankkeessa on
mukana yli 180 pankkia ja sijoittajaa ympäri maailmaa, ja sen tavoitteena yhtenäistää tapoja arvioida lainoihin ja sijoituksiin
liittyviä kasvihuonepäästöjä ja niiden raportointia.

Powering Past Coal Alliance

E – Ympäristö

PPCA on kansallisten hallitusten, yritysten ja organisaatioiden koalitio, joka työskentelee edistääkseen siirtymistä hillitystä
hiilivoiman tuotannosta puhtaaseen energiaan.

Science Based Targets -aloite (SBTi)

E – Ympäristö

Varma on allekirjoittanut tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ajavan Science Based Targets -aloitteen (SBTi).
Kansainvälinen yhteisaloite asettaa yksityisen sektorin yrityksille selkeät ja kunnianhimoiset linjaukset omien päästöjen
vähentämiseen.

Access To Medicine

S – Terveys

Varma saa Bill ja Melinda Gatesin Access to Medicine -säätiön kautta tutkimustietoa lääkeyhtiöistä sijoituspäätöstensä tueksi.
Säätiö ohjeistaa ja tukee lääkeyhtiöitä, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon köyhien ja kehittyvien maiden asukkaat, joilla ei
ole tällä hetkellä mahdollisuutta lääkitykseen. Säätiön perustama indeksi listaa paremmuusjärjestykseen kaikki maailman
suurimmat lääkeyhtiöt sen mukaan, miten ne pyrkivät puuttumaan lääkkeiden saatavuuteen.

Tobacco-Free Finance Pledge

S – Terveys

Varma on mukana kansainvälisessä tupakanvastaisessa Tobacco-Free Finance Pledge-aloitteessa, joka pyrkii kasvattamaan
finanssialan tietoisuutta omasta roolistaan edistää tupakanvastaisten linjausten käyttöönottoa toimialallaan

