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Printzipioei atxikitako erakundeek inbertsioen arloko 
azterketa-prozesuetan eta erabakiak hartzeko prozesuetan ISG 
alderdiak (ingurumen-alderdiak, alderdi sozialak eta gobernu 
korporatiboari lotutako alderdiak) txertatzea onartzen dute.

Erakundeek konpromisoa hartzen dute ISG alderdiak 
inbertsio-politiketan txertatzerakoan jabe aktibo gisa 
jarduteko (adibidez, inbertitzen duten enpresetako 
batzarretan aktiboak izatea).

Inbertitzaileek ISG alderdiei buruzko informazio egokia 
argitaratzeko eskatuko diete inbertsioaren xede diren 
enpresei.

Inbertitzaileek konpromisoa hartzen dute sozialki arduratsua 
den inbertsioaren printzipioen onarpena eta aplikazioa 
inbertitzaileen komunitatean sustatzeko.

Erakundeek konpromisoa hartzen dute elkarri laguntzeko 
eta, era horretan, printzipioen aplikazioaren eraginkortasuna 
hobetzeko.

Erakundeek hitzematen dute printzipioen aplikazioan lortzen 
dituzten aurrerapenen berri emango dutela.

PRI (Principles for Responsable Investment) ekimenaren 6 printzipioak

2015eko abenduaz geroztik, Inbertsio Arduratsurako 6 Printzipioen (PRI) sinatzailea da 
GEROA. Printzipio horien helburua inbertitzaile instituzionalei ingurumen-alderdiak, 
alderdi sozialak eta gobernantzari lotutako alderdiak erabakiak hartzeko prozesuetan 
eta aktiboak kudeatzeko jardunbideetan txertatzen laguntzea da eta, era horretan, epe 
luzerako emaitzak hobetzea.

Inbertsio Arduratsurako Printzipioen (PRI) nazioarteko jarraibideen arabera, inbertsio 
sozialki arduratsuari lotutako politikak ezartzen dira aktibo mota bakoitzerako, enpresen 
funtsezko azterketaren osagarri. Politika horien bidez, aktibo-mota bakoitzerako 
ingurumen-estandar, gizarte-estandar eta gobernantza korporatiboari lotutako estandar 
zorrotzen bidez inbertsio-unibertso bat sortzeko konpromisoa hartzen dugu.

Inbertsio Sozialki Arduratsuarekiko (ISA) konpromiso horrek aukera ematen digu gure 
zorroaren kudeaketa aktiboan ingurumen-irizpideak, irizpide sozialak eta gobernantza 
korporatiboari lotutako irizpideak (ISG) aplikatzearen bidez arriskua txikiagotzeko eta 
gure inbertsioek gizartean eta ingurumenean duten eragina aztertu eta neurtzeko.

GEROAk lan-talde konprometitua du eta etengabeko prestakuntza jasotzen du esparru 
horretan hainbat hitzaldi, mintegi eta ikastaroren bidez, eta aktiboki eguneratzen ditu 
prozesuari gaineratzen zaizkion nobedadeak eta edukiak.
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Txosten honek Entitatea osatzen duten azpizorro bakoitzeko Inbertsio Sozialki Arduratsurako
Politika bereiziak eta hauei guztiei zuzenean eragiten dien Inplikazio-Politika jarraituz lortutako
datuak jasotzen ditu.
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ENTITATEA OSATZEN DUTEN AZPIZORROEN EGITURA:

II..  PPLLAANNAA  hhoonnaakkoo  hhaauueekk  bbiillttzzeenn  ddiittuu::
Gaur egun kotizatzen ari diren kideak (Aktiboak), une honetan 

kotizatzen ari ez direnak (Etenekoak) eta Bizitza-Errenta jasotzen ari 
direnak (2015 baino lehen sortutako diru-sarrerak). Plan 

GEROA I 
LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO PLANA

AKTIBOA
LIKIDEZIA eta E/L 
ERRENTA FINKOA: 
AKZIOAK:   
I. ZUZENA ETA AKS: 
BESTELAKOAK: 

PASIBOA
BAZKIDE AKTIBOAK 
ETENEKO BAZKIDEAK: 
BIZIARTEKO ERRENTAK:

%1100
%5522

  %2277
%99
%22

%71
%266
%33

20222. URTEA: 2.444455 MM

IIII.. PPLLAANNAAKK  hhoonnaakkoo  hhaauueekk  bbiillttzzeenn  ddiittuu::
Aldi Baterako Errenta moduan biltzen ari diren bazkideak.
2015ean sortu zen epe luzeko errentagatik ordaindutako 

prestazioetarako. Arrisku txikiko eta hileroko ordainketak dituen 
aktiboak ditu zorroan du.

GEROA II 
LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO PLANA

AKTIBOA 
LIKIDEZIA: 
ERRENTA FINKOA:

PASIBOA
ALDI BATERAKO ERRENTAK%2

%98
%100

2022. URTEA: 110044  MM

"KUDEATZAILEAK" Erakundearen Erreserbak biltzen ditu, 
balore monetarioetan eta Epe Laburreko Errenta Finkoan 

inbertituta daudenak.

GEROA PENTSIOAK LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO BGAE 
GOBERNU ORGANOAK: 

ADEGI %50, ELA,LAB,CC.OO eta UGT: %50

AKTIBOA 
LIKIDEZIA: 
ERRENTA FINKOA: 
KREDITUAK: 
AKZIOAK
IBILGETUA

PASIBOA
DERRIGOREZKO ERRESERBAK: 
BOLONDRESKO ERRESERBAK: 
E/P HARTZEKODUNAK: 

%%88
%%7733
%%1111
%%77

%15
%84

%1

 22002222 .URTEA: 4422 MM

%%11



Entitatearen Plan garrantzitsuena da kudeatutako aktiboei dagokienez, eta oso zorro 
dibertsifikatua du.

Plan honek honako hauen eskubide ekonomiak jasotzen ditu:

-Bazkide Aktiboak: Gaur egun kotizatzen ari diren kideak.

-Eteneko Bazkideak: gaur egun GEROAra ekarpenik egiten ez duten arren, noizbait 
GEROAra ekarpenen bat egin duten bazkideak dira. (Oraindik ez dute prestaziorik 
jaso.)

-Biziarteko errentak kobratzen ari diren kideak (2015 baino lehen sortutakoak)
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GEROA I Plana

GEROA I 
LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO PLANA

AKTIBOA
LIKIDEZIA eta E/L
ERRENTA FINKOA:
AKZIOAK:   
I. ZUZENA ETA AKS: 
BESTELAKOAK: 

PASIBOA
BAZKIDE AKTIBOAK

 

ETENEKO BAZKIDEAK:

 

BIZIARTEKO ERRENTAK:

%1100
%5522
%2277
%99
%22

%71
%266
%33

20222. URTEA: 2.444455 MM
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ISG Arrisku Globalaren puntuazioa 
>=50

Klima-aldaketaren
arriskuak eta aukerak

Zorroaren deskarbonizazioa:
- Karbono aztarna
- Emisio-helburuak 
(2025-2030)
- Emisioak murrizteko 
ahaleginak
- 2 ºC-ko egoerarekiko 
atxikipena (Parisko Akordioa)

Helburua: 
2020tik 
2023ra bitarte 
karbono 
aztarna % 6ko 
proportzioan 
murriztea

Elkarrizketa 
aktiboa 
eta/edo botoa 
Akziodunen 
Batzar 
Orokorrean, 
Kontseiluan 
emakumerik ez 
badago 

AurkiZor publikoa eta 
erakunde publikoena

Zor korporatiboa 
Akzioak enpresa 
kotizatueta

ISG Arrisku 
Globalaren 
puntuazioa >=60

Kudeaketa-
erakundeak:
inbertitutakoaren 
>=  % 75 ISA 
politikak dituzten 
kudeatzaileen 
bitartez
 

inbertitutakoaren 
>=  % 75 PRIak sinatu 
dituzten 
kudeatzaileen 
bitartez

Funts 
likidoak / 
ETF

Likidezia

Zorro osoa

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: 
  ISG Arrisku Globalaren puntuazioa <=33 

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa <=33 

- Jardueragatiko baztertzea: Jarduera nagusia ikatza

- Portaeragatiko baztertzea: Munduko Itunaren 10 
printzipioak eta eztabaida larriak

ISG Arrisku Globalaren 
puntuazioa >=60

TCFDarekiko atxikipena

ISG inpaktu potentziala

Emakumeen 
Ahalduntzerako 
Zazpi Printzipioekiko 
konpromisoa

GJHekiko inpaktua

ISG Arrisku Globalaren 
puntuazioa >=60

ISG Arrisku Globalaren puntuazioa >=60
Zorroaren Balioaren % 4 gehienez, 
gorabehera larriak dituzten konpainietan

Jarduera eta produktu 
eztabaidagarriak

- ISG kalifikazioagatiko 
baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa 
<=33

- ISA Politikak dituzten erakundeak

Behar bezalako ardura kudeaketa-
erakundeak hautatzean:
-ISA politikak
-PRIen sinatzaileak
-Akziodun aktiboak (Akziodunen 
Batzar Orokorra, Elkarrizketa Aktiboa)
-Arrisku klimatikoak:
-Karbono aztarna
-GJH
- …

- Eztabaiden eta gorabeheren azterketa (Munduko Ituna) 
- Politikaren betetzea egiaztatzea 
- Desbideratzeen kontrola

- Finantza-irizpideak 
- Ingurumen, arlo-sozial eta Gobernantzari (ISG) lotutako irizpideen 
integrazioa

2. ZORROAREN KUDEAKETA ETA JARRAIPENA (Hiru hilean behin)

2.1 ZORROAREN RATINGA
2.2 MONITORIZAZIOA ETA NEURKETA 
ZORROAN1.1 AKTIBO MOTA BAKOITZEKO IRAGAZKIAK

1. AKTIBOEN HAUTAKETA

INBERTSIO-PROZESUA:

Aktibo 
alternatiboak 
(higiezinak, 
azpiegiturak, 
arrisku-kapitala)

3. INPLIKAZIO-POLITIKA: Akziodunen Batzar Orokorrean botoa ematen dugu, gutxienez kapital sozialaren %0,05etik gorako partaidetza dugun konpainia 
nazionaletan. Elkarrizketa aktiboa gorabehera edo eztabaida larriak dituzten konpainiekin. Lankidetza-ekimenetan parte hartzen dugu beste inbertitzaile batzuekin.



Aktiboen aukeraketaren bidez inbertsio unibertsoa sortzen dugu. Aktiboak, finantza 
irizpideen arabera hautatzeaz gain, ingurumen-irizpideak, irizpide sozialak eta gobernantza 
korporatiboari lotutako irizpideak (ISG) kontutan izaten ditugu. Inbertsioaren helburua, 
errentagarritasuna lortzeaz gain, balioa sortzea da, beti ere, Erakundearen ISA Politika 
eta Inbertsioen Printzipioen Adierazpenak jarraituz.

Gure inbertsioetarako ISG kalifikazioen bidez enpresak hautatzeko orduan “Best in class” 
metodoa erabiltzen dugu. Horrez gain, salbuespen-iragazki desberdinak ezarri ditugu 
aktibo mota bakoitzerako, taulan azaltzen den moduan.

Hiruhilero, zorroaren kontrol-analisia egiten dugu, ezarritako politikak betetzen direla 
egiaztatzeko eta haietatik desbideratze posiblerik eman den hautemateko asmoz.
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- Eztabaiden eta gorabeheren azterketa (Munduko Ituna) 
- Politikaren betetzea egiaztatzea 
- Desbideratzeen kontrola

2. ZORROAREN KUDEAKETA ETA JARRAIPENA (HIRU HILEAN BEHIN)

Zor publikoa eta 
erakunde publikoena

Zor korporatiboa 
Akzioak enpresa 
kotizatueta

Funts 
likidoak / 
ETF

Likidezia

Zorro osoa

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: 
  ISG Arrisku Globalaren puntuazioa <=33 

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa <=33 

- Jardueragatiko baztertzea: Jarduera nagusia ikatza

- Portaeragatiko baztertzea: Munduko Itunaren 10 
printzipioak eta eztabaida larriak

- ISG kalifikazioagatiko 
baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa 
<=33

- ISA Politikak dituzten erakundeak

Behar bezalako ardura kudeaketa-
erakundeak hautatzean:
-ISA politikak
-PRIen sinatzaileak
-Akziodun aktiboak (Akziodunen 
Batzar Orokorra, Elkarrizketa Aktiboa)
-Arrisku klimatikoak:
-Karbono aztarna
-GJH
- …

1.1 AKTIBO MOTA BAKOITZEKO IRAGAZKIAK

Aktibo 
alternatiboak 
(higiezinak, 
azpiegiturak, 
arrisku-kapitala)



Gatazka larriaren batean edota Munduko Itunaren 10 Printzipioetakoren bat urratzeko 
arrisku larrian dauden gure zorroko enpresen jarraipena ere egiten dugu.

Urte hasieran, zorro osoaren gain jarritako gatazka 
larrien maila desiragarria den helburuaren (%4) 
gainetik zegoen. Ekitaldian zehar, portzentaje 
hori zuzendu egin da, gatazkak zituzten enpresek 
lortutako balorazio onak islatuz, ehuneko hori %1a 
baino gutxiagora murriztu da.

Guztizko ISG kalifikazioaren desbideratzeei dagokienez, zorroko aktibo bakar batek ere 
ez du urteko hiruhileko itxiera bakar batean ere 33tik beherako kalifikaziorik izan. Beraz, 
irizpide honi dagokionez ez dugu inolako zuzenketarik egin behar izan.

Azkenik, Funts eta Arrisku Kapitaleko Sozietateetan egiten ditugun inbertsioei dagokienez,
hauek Kudeatzen dituzten Erakundeek jarraitzen dituzten ISA Politiken jarraipena egiten 
dugu. Ekitaldian zehar, “Kudeatzaile atzeratu” gisa sailkatu genituen 17 Kudeatzailerekin
harremanetan jarri gara ISA arloan izan duten aurrerapena ezagutzeko asmoz. Inkesta 
berriaren emaitza hauxe izan da: Zortzi Kudeatzailek puntuazioa mantentzen dute, zazpik
puntuazioa hobetu dute (bost “Jarraitzaileak” kategoriara pasatuz) eta bi Kudeatzaileren
puntuazioa okertu da.

2022/12/31ko egoera
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Gatazka larria
duten enpresen
kopurua

Munduko
Itunaren 10
printzipiotakoren
bat urratzeko
arrisku larria
duten enpresen
kopurua

23

10

5

0

22 enpresetako
“Inbertsiogileentzako
Harremanetarako
Sailarekin”
harremanetan jarri
gara, eta gertakari
horiek konpontzeko
hartuko dituzten
ekintza zuzentzaileei
eta estrategiei buruz
galdetu diegu.
Enpresak aztertu
ondoren, guztiak
zorroan mantentzeko
aproposak direla
erabaki da.

-21 enpresek kalifikazioa hobetu dute.

-4 enpresek kalifikazioa Gatazka
larrira okertu dute.

-Gatazka larria duen enpresa beten
posizioak saldu dira.

Enpresa guztien kalifikazioa hobetu da.

GORABEHERAK 2021/12/31 2022/12/31 HARUTUTAKO 
NEURRIAK URTEKO URTEKO GORABEHEREN JARRAIPENA

0T 1T 2T 3T 4T

%5 %5

%1
%<1 %<1

ISA Politikak dituzte inbertsio Prozesuetan

PRI sinatzaileak

Kudeaketa-Erakundeari ezarritako Puntualzioa

%97,61

%92,96%

START UP/ KOTIZAZIO GABEAK

GUZTIRA

ATZERATUAK
Urteroko jarraipena 
beharrezkoa da.%6,45

%18,87

%74,08

%0,59

%100

JARRAITZAILEAK

AITZINDARIAK

0

>=50 <70

<=100>=70

<50

FUNTSAK ETA AKTIBO ALTERNATIBOAK %



Zor publikoa
eta Erakunde
Publikoenena

Zorro osoa

Estaldura-maila 2022/12/31: %90,56

ISG Arrisku Ratinga
2022/12/31

Estaldura-maila 2022/12/31: %85.25

Estaldura-maila 2022/12/31: %79,92

Estaldura-maila 2022/12/31: %82,89

Helburua: ISG Arrisku Globalaren puntuazioa >=50

Helburua: ISG Arrisku Globalaren puntuazioa >=60

Helburua: ISG Arrisku
Globalaren puntuazioa >=60

Helburua: ISG Arrisku Globalaren puntuazioa >=60

Kudeaketa-erakundeak.
Helburua:
Inbertitutakoaren >=% 75 ISA politikak 
dituzten kudeatzaileen bitartez.

Inbertitutakoaren >=% 75 PRIak
sinatu dituzten kudeatzaileen bitartez.

Estaldura-maila 2022/12/31: %84.83

- %100 ISA Politikak dituzten Erakundeetan
- Helburua: ISG Arrisku Globalaren puntuazioa >=60
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2.1 ZORROAREN RATINGA
(Hiru Hilekoa: 0T :2021/12/31 1T: 2022/03/31 2T: 2022/06/30 3T: 2022/09/30 4T: 2022/12/31)

ADIERAZLE NAGUSIAK

Ondoren, ezarritako helburuen hiruhilekoko bilakaera jarraian azaltzen da:

Zor
korporatiboa
eta Akzioak
empresa
kotizatuetan

Funts
likidoak/ETF

Aktibo
alternatiboak
(Higiezinak,
Azpiegiturak,
arrisku-
kapitala…)

Likidezia

0T

0T

0T

0T

1T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

3T

4T

4T

4T

4T

65

71

66

   %
94,36
   

   %
94,90

   % 
92,53   %

91,01

   %
92,96

66

65

72
69

64

69

64

68

63

63 63
64

0T 1T 2T 3T 4T

   %
98,3
  

   %
97,85
   %

96,41   %
95,56

  %
97,61

0T 1T 2T 3T 4T

77 77

73 74 73

0T 1T 2T 3T 4T

70 70
67 68 67

61

71

64

69

68

68

65

59

61

64

65

70

66

83

69
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Klima-
aldaketaren
arriskuak eta
aukerak

TCFDarekiko
atxikipena

Gure kudeaketa-zereginean, garrantzi berezia hartu dute klima-
aldaketak sortutako arriskuek eta aukerek. Klima-aldaketak sortutako 
arriskuen ondorioek (hala nola hondamendi naturalek), gizarte-
eta ingurumen-inpaktuak eragiteaz gain, gure inbertsioen balioa 
suntsitzen dute zuzenean edo zeharka. Hori dela eta, inbertsio-taldeak 
klima-aldaketari erantzuteko erregulazio berriak ez betetzearen edo 
ez egokitzearen, teknologia garbiagoetara eta eraginkorragoetara 
egokitzeko erresistentziaren, baliabide naturalen okerreko erabileraren 
edo hondakinen okerreko kudeaketaren ondoriozko arriskuak 
minimizatzen saiatuta hautatuko ditu konpainiak. Zehazki, inbertsio-
aukera bat agertzen duten eta ingurumena zaintzen laguntzen duten 
konpainiak aukeratuko ditu, hala nola energia berriztagarriei, energia-
efizientziari eta uraren kudeaketari lotutakoak.

2015ean, Finantza Egonkortasun Batzordeak (FSB) Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) taldea sortu zuen, 
enpresek inbertitzaileei klima-aldaketarekin lotutako arriskuei buruz eta 
horiek kudeatzen dituzten moduari buruz informa ditzaten sustatzeko 
lantalde bat. Horretarako, honako hauek aztertzen dira: Gobernantza, 
estrategia, arriskuen kudeaketa eta enpresen metrika eta helburuak.
Gaur egun, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 
(TCFD) izenekoak klimari buruzko informazioa zabaltzeko ezarritako 
jarraibideekiko atxikipena neurtzen dugu.

Puntuazioa (1 okerrena-100 onena)
Estaldura-maila 2022/12/31n: % 64,79

2.2 ZORROAREN INPAKTUAREN MONITORIZAZIOA ETA NEURKETA (2022/12/31)
(Honako hauek ez dira barnean hartzen: Start-upak eta kotizatu gabeko enpresak, arrisku-
kapitaleko sozietateak - AKS/arrisku-kapitaleko funtsak - AKF (likidezi gabeak), titulizazioak, 
deribatuak)

Gobernantza

Total

Estrategia

79

66

76

77

75 70

70

67

72

69

75

80

83

39

79

73

Arriskuen kudeaketa

Metrika eta helburuak

Administrazio Kontseiluaren
gainbegiratzea

Zuzendaritzaren rola

Arriskuak eta aukerak

Eragina erakundean

Estrategiaren erresilientzia

Klimaren inguruko metrikak

1go, 2. eta 3. mailako irismeneko
berotegi-efektuko emisioak

Klimarekin lotutako
helburuak

Arriskuak identifikatu eta
ebaluatzeko prozesuak

Arriskuak kudeatzeko prozesuak

Arriskuen kudeaketa orokorrean 
integratzea



Descarbonización 
de la Cartera:

KARBONO AZTARNA

Karbono aztarnak zorroarekin zerikusia duten berotegi-efektuko gasen 
kantitatea neurtzen du, 1. eta 2. mailako irismeneko emisioak kontuan 
hartuta. Ondoren, Geroaren zorroaren karbono aztarnaren bilakaera 
ikus daiteke, zorro osoaren karbono intentsitatearen arabera neurtuta, 
(CO2e tona/diru-sarrerak milioi dolarretan).

KARBONO EMISIOAK

CO2 isuriei lotutako puntuazioek enpresa baten errendimendua
neurtzen dute bere taldekideekiko. Gaur egungo errendimenduaren 
ikuspegia eta 2025erako proiekzioa biltzen dira.

2020ko ISA Politiketan, kar-
bonoaren intentsitatea, 3 
urtetan, %6 murrizteko hel-
burua ezarri genuen eta ho-
rrek, adierazlea 215,88 tona 
CO2e/Diru-sarrerak Milioi 
dolarren azpitik murriztea su-
posatzen zuen.

2022/12/31n, GEROA I Planaren karbono-intentsitatea 186,7 tona 
CO2e/Diru-Sarreren Milioi dolarreko da, hau da, 2019/12/31tik %18,71ko 
murrizketa izan du.

Informazioa homogeneoa izan dadin eta duela 3 urte genuenarekin 
alderagarria izan dadin, ondoko taulan Entitatearen Karbono Aztarna 
agertzen da. (GEROA I Plana+GEROA II Plana+Kudeatzailea)

Estaldura-maila 2019/12/31n: % 61.81 Estaldura-maila 2022/12/31n: % 57.83

Zorroak finantziatu-
tako emisioak

Finantziatutako emi-
sioak/ inberitutako 
milio dolarreko

Zorroaren karbo-
no-intentsitatea

CO2e Tona

tona CO2e/inbert-
sioa Milioi dolarretan

tona CO2e/Diru-
Sarrerak Milioi
dolarretan

141.068,63 100.396,01 -%28,83

119,06 69,93 - %41,26

229,66 186,00 -%19,02

ADIERAZLEA METRICA 2019/12/31 2022/12/31 MURRIZKETA

0T 1T 2T 3T 4T

241,55 232,75
273,97 273,81

186,7

Nivel de cobertura 31/12/2022: 60,55%

Emisioak Murrizteko ahalegina

Oraingoa - 2025Oraingoa

%64,79 %61,01 %61,01

Oraingo CO2
emisioak
(zuzenak eta
zeharkakoak)

peso de la 
cobertura

CO2 emisioak
2025ean
(erakundeek
adierazitako
konpromisoak
betetzen
dituztela
kontuan
hartuta)

2025. urterako karbono 
murrizteko helburuak 
betetzeko egin beharreko 
ahalegina (puntuazio 
altuagoak esfortzu 
handiagoa esan nahi du)

2025

81 80 43

9
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Parisko Akordioak Berotze Globalaren muga 2ºC azpitik kokatzen 
duen mundu mailako ekintza-plan bat ezartzen du. Gure inbertsio 
zorroko enpresak denboran zehar helburu hori lortzearekin bat 
datozen edo ez monitorizatzen eta neurtzen dugu. Horretarako, 
1. eta 2. esparruko isurien murrizketak tenperatura-eszenatoki 
desberdinetarako beroketa globala mugatzeko beharrezkoa den 
deskarbonizazio-mailarekin alderatzen dira.

2 ºC-KO EGOERAREKIKO ATXIKIPENA (Parisko Akordioa)

Oraingoa

2ºC 
Oso Gainetik

%39,66  %39,59 %39,59

2ºC
Oso Gainetik

2ºC
Oso Gainetik

2025 2030

Estaldura
Pisua
Zorroan

Bonu berdeak
eta/edo jasangarriak

ISG inpaktu
potentziala

12 bonu (16.279.552 euro 2020/12/31n)

Hainbat ingurumen-adierazle, adierazle sozial eta gobernantza-
adierazleren bidez, enpresa baten ekintzek ingurumenean eta gizartean 
duten eragina neurtzen dugu. Zorroaren puntuazioak kalkulatzeko, bere
erakundeen puntuazioen batez besteko haztatua erabiltzen da.

Hortaz,GEROAk 68ko inpaktu positiboa du.
(Puntuazioa (1 okerrena-100 onena)

Estaldura-maila 2022/12/31n: % 65.25

Impacto ASG Total 68
90

90

85

92

92

89

59

52

61

61

54

13

96

Ingurumenekoa Soziala Gobernantza

Lan sorkuntzaKlima aldaketa Ustelkeria

Genero 
desberdintasuna

Aire kutsadura

Langileen 
formakuntza

Langileen osasuna 
eta segurtasuna

Ur falta

Zabor kudeaketa

Bioaniztasunarengalera
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Adierazle honek zorroan dauden enpresek 2030. urterako Garapen 
Jasangarriko Helburuak (GJH) lortzeko duten eragina neurtzen du. 
Puntuazioa: 1etik (txarrena) 100era (onena)

2019an, “NBE Emakumeak erakundearen ahalduntze-printzipioak babesteko 
eta genero-berdintasuna lortzeko inbertitzaileen adierazpena”; lankidetza-
ekimenean parte hartu genuen. Harrezkero, inbertitzen dugun enpresetan 
emakumeek duten egoera monitorizatzen dugu, eta interes berezia jartzen 
dugu administrazio-kontseiluaren osaeran.

Horrela, 2022ko ekitaldian, Administrazio-kontseiluan emakumezko 
zuzendaririk ez duen enpresa batekin harremanetan jarri eta elkarrizketa 
aktiboa mantendu dugu.

Estaldura-maila 2022/12/31n: 
% 65,45

38

63

53

58

-

47

46

51

67

52

41

50

92

18

53

90

60

Ekarpen
positiboa
GJHetarako

Emakumeen
ahalduntzerako
zazpi
printzipioekiko
konpromisoa

EMAKUMEAREN AHALDUNTZERAKO 7 PRINTZIPIOAK

1.    Printzipioa: genero-berdintasunerako goi-mailako lidergo korporatibo 
bat ezartzea.
2.   printzipioa: emakume eta gizon guztiak lanean zuzen tratatzea: giza
eskubideak eta diskriminaziorik eza errespetatzea eta babestea.
3. Printzipioa: langile guztien osasuna, segurtasuna eta ongizatea 
bermatzea.
4. printzipioa: emakumeen hezkuntza, prestakuntza eta lanbide-
garapena sustatzea.
5. printzipioa: emakumeak ahaldunduko dituzten merkaturatze-
jardunbideak, enpresa-garapena eta hornidura-katea inplementatzea.
6. printzipioa: ekimen komunitarioen eta sustapen-ekimenen bidez 
berdintasuna sustatzea.
7. printzipioa: genero-berdintasuna lortzeko egindako aurrerapena 
neurtzea eta jendaurrean jakinaraztea.
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Plan hau 2015ean sortu zen eta epe luzerako Aldi Baterako Errenta jasotzen ari diren bazkideen
eskubide ekonomikoak jasotzen ditu.

Zorroa, batez ere, arrisku baxuko errenta finkoko aktiboek osatzen dute, hileroko diru-fluxua
sortzen dutenak.

Inbertsio Sozialki Arduratsuaren inguruan egiten dugun jarduera honela egituratuta 
dago:

GEROA II Plana

- Eztabaiden eta gorabeheren azterketa 
(Munduko Ituna) 
- Politikaren betetzea egiaztatzea 
- Desbideratzeen kontrola

1. Bozka-eskubidea baliatzea
2. Elkarrizketa aktiboa
3. Lankidetza-ekimenak: Beste akziodun
batzuekiko lankidetza.

2. ZORROAREN KUDEAKETA ETA 
JARRAIPENA (Hiru hilean behin)

3. IMPLIKAZIO-POLITIKA

PROCESO DE INVERSIÓN

GEROA II 
LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO PLANA

AKTIBOA 
LIKIDEZIA: 
ERRENTA FINKOA:

PASIBOA
ALDI BATERAKO ERRENTAK%2

%98
%100

2022. URTEA: 110044  MM

Zor publikoa eta 
erakunde publikoena

Zor korporatiboa 
Akzioak enpresa 
kotizatueta

Funts 
likidoak / 
ETF

Likidezia

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: 
  ISG Arrisku Globalaren puntuazioa <=50

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa <=33 

- Jardueragatiko baztertzea: Jarduera nagusia ikatza

- Portaeragatiko baztertzea: Munduko Itunaren 10 
printzipioak eta eztabaida larriak

- ISG kalifikazioagatiko 
baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa 
<=33

- ISA Politikak dituzten erakundeak

Behar bezalako ardura kudeaketa-
erakundeak hautatzean:
-ISA politikak
-PRIen sinatzaileak
-Akziodun aktiboak (Akziodunen 
Batzar Orokorra, Elkarrizketa Aktiboa)
-Arrisku klimatikoak:
-Karbono aztarna
-GJH
- …

- Finantza-irizpideak 
- Ingurumen, arlo-sozial eta Gobernantzari (ISG) lotutako irizpideen 
integrazioa

1.1 AKTIBO MOTA BAKOITZEKO IRAGAZKIAK

1. AKTIBOEN HAUTAKETA
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A continuación, se muestra la evolución trimestral de los principales indicadores que 
muestran el cumplimiento de los objetivos.

Ekitaldian zehar ez da beharrezkoa izan ekintza zuzentzailerik hartzea: ez baita balorazioetan
desbideratzeengatik eman, ezta inbertsioa egin den Erakundeetan jokabide desegokirik 
antzeman.

Zor publikoa 
eta
Erakunde
Publikoenena

Zor korporatiboa 
eta
Akzioak empresa
kotizatuetan

Likidezia

Estaldura-.maila 2022/12/31: %100

Estaldura-.maila 2022/12/31: %25.21

Estaldura-.maila 2022/12/31: %100

ISG Arrisku Globalaren puntuazio minimoa 
(Helburua >=50)

ISG Arrisku Globalaren puntuazio minimoa
(Helburua >=33)

ISA Politikak dituzten erakundeak:
(Helburua 100%)

(Hiru Hilekoa: 0T : 2022/12/31 1T : 2022/03/31 2T: 2022/06/30 3T: 2022/09/30 4T: 2022/12/31)

ADIERAZLE NAGUSIAK

59

70

%100 %100 %100 %100 %100

60

43

59

70 79 78

59 59

0T

0T

0T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

4T

4T

4T
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Inbertsio Sozialki Arduratsuaren inguruan egiten dugun jarduera honela egituratuta dago:

Kudeatzailearen zorroa

“KUDEATZAILEA” zorroak Erakundearen Erreserbak barne hartzen ditu. Batez ere Diru Baloreetan
eta Epe Laburreko Errenta Finkoetan inbertituta daude.

GEROA PENTSIOAK LEHENTASUNEZKO ENPLEGUKO BGAE 
GOBERNU ORGANOAK: 

ADEGI %50, ELA,LAB,CC.OO eta UGT: %50

AKTIBOA 
LIKIDEZIA: 
ERRENTA FINKOA: 
KREDITUAK: 
AKZIOAK
IBILGETUA

PASIBOA
DERRIGOREZKO ERRESERBAK: 
BOLONDRESKO ERRESERBAK: 
E/P HARTZEKODUNAK: 

%8
%73
%11
%7

%15
%84

%1

 2022 .URTEA: 42 MM

%1

- Eztabaiden eta gorabeheren azterketa 
(Munduko Ituna) 
- Politikaren betetzea egiaztatzea 
- Desbideratzeen kontrola

1. Bozka-eskubidea baliatzea
2. Elkarrizketa aktiboa
3. Lankidetza-ekimenak: Beste akziodun
batzuekiko lankidetza.

2. ZORROAREN KUDEAKETA ETA 
JARRAIPENA (Hiru hilean behin)

3. IMPLIKAZIO-POLITIKA

PROCESO DE INVERSIÓN

Zor publikoa eta 
erakunde publikoena

Zor korporatiboa 
Akzioak enpresa 
kotizatueta

Funts 
likidoak / 
ETF

Likidezia

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: 
  ISG Arrisku Globalaren puntuazioa <=50

- ISG kalifikazioagatiko baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa <=33 

- Jardueragatiko baztertzea: Jarduera nagusia ikatza

- Portaeragatiko baztertzea: Munduko Itunaren 10 
printzipioak eta eztabaida larriak

- ISG kalifikazioagatiko 
baztertzea: ISG Arrisku 
Globalaren puntuazioa 
<=33

- ISA Politikak dituzten erakundeak

Behar bezalako ardura kudeaketa-
erakundeak hautatzean:
-ISA politikak
-PRIen sinatzaileak
-Akziodun aktiboak (Akziodunen 
Batzar Orokorra, Elkarrizketa Aktiboa)
-Arrisku klimatikoak:
-Karbono aztarna
-GJH
- …

- Finantza-irizpideak 
- Ingurumen, arlo-sozial eta Gobernantzari (ISG) lotutako irizpideen 
integrazioa

AKTIBO MOTA BAKOITZEKO IRAGAZKIAK

1. AKTIBOEN HAUTAKETA
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Zor publikoa eta
Erakunde
Publikoenena

Zor korporatiboa 
eta Akzioak 
empresa
kotizatuetan

Likidezia

Estaldura-.maila 2022/12/31: %77.77
Planak ez du Zor Publikoan inbertsiorik egin 2022ko azken hiruhilekorarte.

Estaldura-.maila 2022/12/31: %76.16

Estaldura-.maila 2022/12/31: %100

Ekitaldian zehar ez da beharrezkoa izan ekintza zuzentzailerik hartzea: ez baita 
balorazioetan desbideratzeengatik eman, ezta inbertsioa egin den Erakundeetan jokabide 
desegokirik antzeman.

(Hiru Hilekoa: 0T : 2021/12/31 1T : 2022/03/31 2T: 2022/06/30 3T: 2022/09/30 4T: 2022/12/31)

ADIERAZLE NAGUSIAK

ISG Arrisku Globalaren puntuazio minimoa
(Helburua >=50)

ISG Arrisku Globalaren puntuazio minimoa
(Helburua >=33)

ISA Politikak dituzten erakundeak:
(Helburua 100%)

64

52535452

43

%100 %100 %100 %100 %100

0T

0T

0T

1T

1T

1T

2T

2T

2T

3T

3T

3T

4T

4T

4T
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BOZKATU BEHARREKO
PUNTUEN KOPURUA

890

% 100 % 83,82 % 5,95 % 6,18

746 53 55

       ALDE AURKA ABSTENTZIOA

Entitatearen Inplikazio-Politikak hiru zorroetako aktiboei eragiten die.

Botoa emateko eskubideak baliatzen ditugu inbertitzen dugun konpainia nazionaletan 
(%  0,05etik gorako partaidetzarekin), eta, era horretan, gure bazkideen interesak or-
dezkatzen ditugu. Gainera, konpainien epe luzerako jasangarritasunaren alde egiten dugu 
beti, eta ingurumen-irizpideei, irizpide soziolaboralei eta gobernantza-irizpideei jarraitzen 
diegu. Edonola ere, konpainia nazional edo atzerritar guztietan emango dugu botoa, be-
tiere gure ustez gure parte-hartzea behar duten jokabideak edo ekintzak ikusten badira.

Urteak daramatzagu akziodunen batzarretan eta bonudunen batzarretan, gure betebehar 
fiduziarioaren parte gisa. Nolanahi ere, Akziodunen Eskubideei buruzko II. Zuzentaraua 
(SRD II)1 indarrean jarri denean, gure sistemak egokitu genituen, Zuzentarau hori behar 
bezala betetzeko. Gainera, Broadbridge (ProxyEdge) zerbitzuan sartu ahal izan gara, na-
zioarteko batzar nagusietan eta bonudunen batzarretan parte hartzeko.

Gure boto zentzuari dagokionez, abstenitu edo aurka bozkatu ditugun gaiak errepikatzen 
dira.

Besteak beste, kontrako bozka eman da ondorengoetan:

-Administrazio Kontseiluaren osaera:

     -Kontseilariak 4 urtetik gorako agintaldietarako berraukeratu edo izendatzea.
     -Esperientzia egokia frogatzeko gazteegiak edo 75 urtetik gorakoak diren kontseilariak
     berriro hautatzea edo izendatzea.
     -Kontseilari kopurua gomendatzen denaren gainetik handitzea.

-Administrazio Kontseiluari eskumenak eskuordetzea:

     -Kapitala handitzeko, akzioak berrerosteko edo beste sozietate-ekitaldietarako
     eskuordetzaren balio-epea arrazoizkoa baino luzeagoa denean.
     -Kapitala handitzeko eskuordetzea lehentasunezko harpidetza-eskubiderik ez dagoe-
     nean.
      -Auditore bera berriro aukeratzea komeni dena baino denbora luzeagoan karguan egon
     denean.

Bestalde, abstenitu egin gara kontseilarien ordainsari-politikari buruzko galdera gehienen 
bozketan, kontrako botoa eman dugun salbuespen kasuetan izan ezik.

Kontseiluari, Akziodunen Ezohiko Batzar Nagusia deitzeko epea murrizteko baimena 
emateko puntuetan ere abstenitu egin gara.

Akziodunen Batzar Orokorrak, Bonudunen Batzarrak eta/edo Akziodunen Ezohiko 
Batzarrak.

Akziodunen 46 Batzar Orokorretan, Akziodunen Ezohiko 7 Batzarretan eta Bonudunen 5 
Batzarretan eman da botoa.

Inplikazio politikak

1     Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017/828 EB Zuzentaraua, 2017ko maiatzaren 17koa; horren bidez, 

akziodunak epe luzera sozietate kotizatuetan inplikatzeko aukera sustatzen da.
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AKS/AKF likidatu gabeen Urteko Batzar Orokorrak:

Start-Upen Administrazio Kontseiluetan izandako parte-hartzea

Kotizatutako Sozietateen Administrazio Kontseiluetan parte hartzea

2022. urtean, 12 batzarretan parte hartu dugu, eta botoa kudeatzaileei eskuordetu diegu 
edota aldeko puntu guztietan eman dugu botoa.

10 start-upen 34 kontseilutan parte hartu da. Gai-zerrendako puntu guztiak onartu dira.

Holaluz-en Administrazio kontseiluen %100ean parte hartu da.

GEROAk, egokia denean, elkarrizketa aktiboa gauzatzen du beste inbertitzaile instituzio-
nal batzuekin lankidetzan, batez ere Inbertsio Arduradunentzako Nazio Batuen Printzi-
pioak (PRI) bezalako nazioarteko lankidetza plataformen bidez. Lankidetza-plataforma 
hauek merkatuko jardunbide hobeak sustatzeko edo kausa jakin batzuetan eragiteko 
aukera ematen digute.

Ekitaldian zehar ondorengo ekimenetan parte hartu dugu:

1) AMAZONI BIDERATUTAKO INBERTSIOGILEEN GUTUNAREN SINATZAILEAK:

Ekimen hau 2021ean parte hartu genuen ekimenarekin estuki lotuta dago, zeinaren bidez 
Amazoni neurri antisindikalekin gelditzeko deia egin genion, Amazonek Alabamako bere 
instalazioetan sindikalizazioaren aurka egindako praktiken salaketak agertu ostean.

Gutun hau sinatzean, inbertitzaile desberdinak elkartu gara Amazoni berehalako neurriak 
har ditzaten eskatzeko, OITren oinarrizko hitzarmenekin, OIT Laneko Oinarrizko Printzi-
pio eta Eskubideei buruzko Adierazpenarekin eta Nazio Batuen Giza Eskubideen Adiera-
zpen Unibertsalarekin, beriek propio deklaratu duten konpromisoa betetzeko.

Zehazki, honako neurri hauek behar dira:

“Neutraltasun Politika Globala” onartu eta inplementatzea; horrek esan nahi du Ama-
zonek langile batek sindikatuan afiliatzeko erabakian inola ere ez duela oztopatuko.

Sindikatuarekin fede onez negoziatzeko konpromisoa hartzea edozein instalaziotan, 
botoa ematen duten langileen gehiengoak sindikatuaren alde bozkatu badu.

Nazio eta mundu mailan, sindikatuekin elkarrizketan hastea Amazonek bere lan es-
kubideen konpromisoak nola bete ditzakeen jakiteko.

Beste inbertitzaile batzuekin lankidetza-
ekimenetan izandako parte-hartzea

• 

• 

• 
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2) INBERTSIOGILEEN ADIERAZPENA ESKUBIDE DIGITALEI BURUZKO ARAUDI BATEN 
ALDE

Inbertitzaile ezberdinek ICCRk (Interfaith Center on Corporate Responsibility) sustatu-
tako ekimena sinatu dugu. Honen bidez, pertsonen pribatutasunerako eta adierazpen as-
katasunerako eskubideei eragiten dieten gobernantza ahularen, gardentasun ezaren eta 
erantzukizun ezaren kezka erakusten dugu. Baita, erabiltzaileek beren informazioaren gai-
nean eta hau sektore teknologikoan (IKT) nola erabiltzen denaren kontrol faltaz.
Aurrerantzean, “Eskubide Digitalak”.

Ekimen honen bidez erabiltzaileen eskubideak errespetatuko dituen Interneten araudia-
ren beharra berresten dugu. Beharrezkoa ikusten dugu:

3) EUROPAR BATASUNEKO GIZA ESKUBIDE ETA INGURUMENARI DAGOKION DERRI-
GORREZKO DILIGENTZIARI BURUZKO LEGEDIA INDARREAN JARTZEKO ESKAERA

2021ean atxiki ginen “EBko giza eta ingurumen-eskubideetan Diligentzia-eskakizunaren 
aldeko Inbertitzaileen Adierazpenarekin” bat datorren ekimen berri honetan parte hartu 
dugu.

Ekimen honen bidez, EBko Batzordeak giza eskubideei eta ingurumenari buruzko derrigo-
rrezko diligentzia-proposamena (mHREDD) argitaratzearen atzerapen larria dela eta gure 
kezka erakusten dugu, Gobernu Korporatibo Iraunkorraren ekimenaren barruan. Hori dela 
eta, Europako Batzordeari lege proposamen bat onar dezala eskatzen diogu.

mHREDD legediak, bai pertsonentzat eta baita planetarentzat ere, paradigma aldaketa 
bat ekar dezakeela sinesten dugu, balio-kate globalizatuetan emaitza hobeak ematea 
lortzen badu. Ekimenak hori lortzeko, ezinbestekoa da eskakizunak Nazio Batuen Enpresa 
eta Giza Eskubideen Printzipio Gidarien nazioarteko estandarrekin (UNGP) eta ELGAko 
Enpresa Multinazionalentzako Gidalerroekin guztiz bat etortzea. Horregatik, Batzordeari, 
bost printzipio hauek islatzen dituen proposamenarekin jarrai dezala eskatzen diogu:

       Legeria UNGPrekin bateratzea, sektorea eta tamaina edozein dela ere; EBko merka
       tuan jarduten duten enpresa guztiak estaltzeko.

        Diligentzia betebeharra modu proaktiboan enpresaren jardun guztietan, eta
        balio-kate osoan aplikatzea.

-Pribatutasun-eskubideak babestu eta jarraipenean oinarritutako publizitatearen kalteei 
aurre egitea:

-Adierazpen askatasunaren babesa:

Erregulazio digitalaren proposamenak adierazpen-askatasunerako eskubidea errespetatu 
behar du, eta ez du IKT enpresek lege-erantzukizunaren arriskua saihestu nahi izatearen 
ondorioz pertsonen hizkera juridikoa sarean kentzea dakarten betebeharrik inposatu be-
har. Horrela:

Enpresei, sareko iragarkiekin bideratzeko, erabiltzaileen jarraipena eta profila egitea 
eragoztea.

Eskubideak errespetatzen dituzten zerbitzuak ematea ahalbidetzen duen merkatu-in-
gurune bat sortzea eta

Jarraipenik gabeko iragarkien bideratzea, esate baterako, testuinguruko publizitatea 
non iragarkiak gako-hitzetan, gaietan edo web-orri baten edukian oinarrituta jartzen 
diren, eta ez erabiltzaileen arakatze-jokaera edo datu pertsonaletan.

Erabiltzailearen edukia modu egokian, koherentean eta gardenean kudeatu behar da.

Kaltetuak izan diren erabiltzaileei edo pertsonei konponbide bat eskaintzea.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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       Laukiak markatzetik haratago doazen derrigorrezko eskakizunak: legediak pertsonen 
       eta planetaren gaineko eraginei buruzko ekintza esanguratsuak bultzatu behar ditu, 
       hornikuntza-kateen zaintza auditoretza prozesuen menpekotasunaren bitartez izan    
       beharrean.

      Alderdi interesdunen parte-hartze eraginkorra eta segurua, behar den Dilintzia- eska
       kizun zati integral gisa;

       Erantzukizun-mekanismo sinesgarriak, erantzukizun zibileko xedapen zorrotzak barne.

Informazio gehiago hemen: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/
eu-mandatory-due-diligence-2022/ 

4) AIRELINEENTZAT ETA ENPRESA AEROESPAZIALENTZAT KLIMA-ALDAKETARI 
BURUZ INBERTITZAILEEK DITUZTEN ITXAROPENEN ADIERAZPENA

Abiazioa karbono-intentsiboko garraiobide bat da eta XXI.mendean azkar haziko dela au-
rreikusten da. PRIk, hainbat inbertitzaileri kontsulta eginda, “Inbertitzaileen Itxaropenak” 
garatu ditu orientabide estandar gisa, aire konpainiei eta konpainia aeroespazialean kli-
marekin lotutako arriskuak kudeatzen laguntzeko eta karbono baxuko ekonomia berdea-
go baterako trantsiziorako modu proaktiboan kokatzeko.

Ekimen honen bidez, gure babesa ematen diegu “Inbertitzaileen Itxaropen”, abiazio-enpre-
sek beren klima-arriskuak/-aukerak kudeatzeko beharrezko neurriak har ditzaten:

1. Klima-aldaketaren arrisku eta aukeren erantzukizuna eta gainbegiratzea argi eta garbi 
adierazten duen gobernu-esparru sendo bat ezartzea. Horrek esan nahi du:

2. Parisko Akordioaren helburuekin bat datozen trantsizio-plan sendoak ezarri eta ezagu-
taraztea. Hauek beharko lukete:

3. Estrategia, baliabide eta programa sendoak ezarri eta zabaltzea, honako hauetarako:

Klima-aldaketaren politika gainbegiratzeko ardura esplizitua duen kontseiluko edo 
batzordeko kide bat izendatzea; eta

Klima-aldaketaren arriskuak eta aukerak enpresaren estrategian txertatzea.

2050erako zero emisio garbiak lortzeko epe laburreko, ertainerako eta luzerako hel-
buruak eta epeak ezartzea;

Balio-katean zehar emisio murrizketak estaltzea (1., 2. eta 3. esparrua); 

Karbono-konpentsazioetan, egungo gobernuarekin lerrokatzean edo hegazkinaren 
isuriei aurre egiteko borondatezko ekimenen helburuetan bakarrik ez gelditzea.

Enpresaren negozio-planen sendotasuna ebaluatzeko, hainbat klima-eszenatokiren 
analisia egitea. 1,5°C-ko berotze globalaren eszenatokia barne.

Abiazioko ohiko erregaiekin alderatuta, Abiazioko erregaiak eta karbono-emisio as-
koz baxuagoak dituzten teknologiak garatu, erabili, eskalatu eta merkaturatzea.

Eraginkortasun operatiboan eta teknikoan hobetzea eta eraginkortasunaren ho-
bekuntzak bakarrik ez duela etorkizunean isurien murrizketa absolutua ziurtatuko 
onartzea.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4. Dibulgazio korporatibo sendoa ematea, Klimarekin Lotutako Finantza Dibulgazioei 
buruzko Lantaldearen (TCFD) azken gomendioen ildotik.

5. PRIk, IIGCCk eta Ceres-ek ezarritako irizpideei jarraituz, Parisko Akordioan gardenta-
sunez eta koherentziaz eragitea, hau da:

5. ADVANCE

Ekimen honen bidez, mundu mailan giza eskubideen sustapenean inbertitzaile gisa izan 
dezakegun papera aitortzen dugu. Hori dela eta, Giza eskubideak eta pertsonentzako 
emaitza positiboak sustatzea helburu duen ekimen hau babesten dugu.

Ekimen honen xede diren enpresei gure laguntza osoa eskaintzen diegu:

1. UNGPren erabateko ezarpena: giza eskubideen arloan enpresen jokabidea bermatzeko.

2. Giza eskubideak errespetatzeko duen erantzukizuna eta konpromiso politikoa lerrokat-
zeko.

3. Enpresaren jardun guztietan, eta balio-kate guztian zehar, giza eskubideen gai larriene-
tan sakontzeko.

Parisko Akordioarekin koherentziaz eragitea eta klima-politika anbiziotsu baten alde 
egitea;

Klima-presioko taldeen gaineko gobernantza-prozedura sendoak ezartzea;

Enpresaren eragin-jarduerak zehazten direnean edo merkataritza-elkarteetako bat 
klima-politika anbiziotsu batekin lerrokatuta ez dagoenean jardutea.

Aplikazio baten bidez enpresaren eragin-jarduerei buruz gardena izatea.

• 

• 

• 

• 




