Lista përjashtimore
Nuk do të vendoset dhe mirëmbahet asnjë marrëdhënie biznesi me klientët, të cilët janë të angazhuar në një
nga aktivitetet e mëposhtme:
Praktika dhe kushte pune jo etike
a. Prodhim ose aktivitete të cilat përfshijnë forma të dëmshme ose shfrytëzuese pune të detyruar/ose punë të dëmshme të
fëmijëve1, praktikat diskriminuese ose praktika që i pengojnë punonjësit që të ushtrojnë në mënyrë të ligjshme të drejtat e
tyre të shoqërimit dhe të mbledhjes
b. Prodhimi ose tregtimi i lëndëve narkotike2
c. Prodhimi ose tregtimi i armëve (përfshirë armët e gjuetisë) dhe armatimeve3
d. Lojërat e fatit (duke përfshirë dhe lojërat e fatit në internet online), kazinotë dhe sipërmarrjet e ngjashme4
e. Emetimi i kriptomonedhave ose përdorimi i platformave të këmbimit të kriptomonedhave
f. Prostitucioni dhe çdo biznes, aktiviteti kryesor i biznesit të tij lidhet me pornografinë
Aktivitete në dëm të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit
g. Prodhimi ose tregtimi, apo përdorimi i fibrave të asbestit të papërpunuar ose produkteve që përmbajnë asbest5
h. Prodhimi ose tregtimi i produkteve që përmbajnë bifenil të poliklorinuara6
i. Prodhimi ose tregtimi i produkteve farmaceutike, pesticideve / herbicideve dhe substancave të tjera të rrezikshme që i
nënshtrohen kufizimeve ndërkombëtare ose ndalimet për mos-prodhimin e tyre7
j. Prodhimi ose tregtimi i lëndëve radioaktive (duke përfshirë ruajtjen dhe trajtimin e mbetjeve radioaktive), aktiviteti i
biznesit ose aktivitete që lidhen me industrinë bërthamore ose materialet dhe lëndët bërthamore8
k. Peshkimi me rrjetë në mjedisin detar duke përdorur rrjeta që tejkalojnë gjatësinë prej 2.5 km
l. Transportimi i naftës ose substancave dhe të tjera të rrezikshme në depozita të cilat nuk respektojnë kriteret Organizatës
Ndërkombëtare për Lundrimin Detar (IMO) 9
m. Aktivitete që përfshijnë hedhjen e organizmave të modifikuara gjenetikisht në mjedisin natyror pa miratimin dhënë nga
autoritetet kompetente ose nëse autoriteti përkatës deklaron se aktiviteti nuk përmban organizma të modifikuara gjenetikisht (OMGJ)10
n. Aktivitetet brenda, afër, ose në pjesën e sipërme të zonave të mbrojtura të klasifikuar nën IUCN Kategoria I – IV11
o. Tregtimi i kafshëve të egra ose produkteve të kafshëve të egra të cilat rregullohen në bazë të Konventës për tregtinë
ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të florës dhe faunës (CITES) 12
p. Lëvizjet ndërkufitare të mbetjeve të ndaluara në bazë të të drejtës ndërkombëtare 13
q. Ndërtimi i hidrocentraleve (mini) pa vlerësimin e duhur mjedisor
r. Prodhimi ose tregtimi i substancave që zvogëlojnë shtresën e ozonit, të cilat janë subjekt i ndalimit ndërkombëtar 14
s. Operacionet për prerjen e drurëve për qëllime tregtimi ose blerja e pajisjeve për prerje drusore për tu përdorur në pyjet
tropikale, prodhimin dhe tregtimi i drurit ose produkteve të tjera pyjore, përveç atyre nga pyjet e menaxhuara në mënyrë të
qëndrueshme 15
t. Shfrytëzimi i minierave të diamantit dhe komercializimi i diamanteve, kur vendi pritës nuk ka aderuar në Marrëveshjen
Kimberley (KPCS) ose në marrëveshje të tjera të ngjashme ndërkombëtare mbi burimet që mund të nxirren
u. Minierat nëntokësore për nxjerrjen e metaleve, qymyrit, shistit argjilore dhe minerale të tjera
v. Aktivitete për qymyrin me metoda të ndryshme nga metoda e retortit (përdorimi i kontejnerëve metalikë të mbyllur)
Aktivitete që kanë një ndikim negativ në komunitet
w. Prodhimi ose tregtimi i çdo produkti ose aktiviteti që konsiderohet i paligjshëm në bazë të ligjeve ose rregulloreve të
vendit pritës (p.sh. kombëtare) ose konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, duke përfshirë pa u kufizuar në
legjislacionin ose konventat për mbrojtjen e burimeve të biodiversitetit 16 ose trashëgiminë kulturore
x. Aktivitetet brenda, afër, ose në pjesën e sipërme të tokës të pushtuar nga popujt indigjenë dhe / ose grupet vulnerabël,
të tilla si tokat dhe rrjedhat ujore që përdoren për aktivitete të jetesës si kullotja e kafshëve, gjuetia apo peshkimi
y. Aktivitete të cilat do të ndikojnë negativisht në vendet me rëndësi kulturore ose arkeologjike
z. Aktivitetet që përfshijnë rivendosjen e pavullnetshme
Klientët e angazhuar në ndonjë nga aktivitetet e mëposhtme nuk do të financohen:
•
•

Prodhimi kryesor ose tregtimi i pijeve alkoolike (duke përjashtuar birrën dhe verën) 17
Prodhimi kryesor ose tregtimi i duhanit 18

1. Kjo përfshin çdo aktivitet që lidhet me trafikimin e qenieve njerëzore. Punë e detyruar nënkupton të gjithë punën ose shërbimin, që nuk kryhet në mënyrë
vullnetare, që përfitohet nga një individ nën kërcënimin e forcës ose dënimit/ndëshkimit. Punë e dëmshme e fëmijëve nënkupton punësimin e fëmijëve e cila
nga pikëpamja ekonomike është shfrytëzuese, ose ka gjasa të jetë punë e rrezikshme, ose e cila ndërhyn në edukimin e fëmijës, ose rezulton e dëmshme për
shëndetin e fëmijës, zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral ose zhvillimin social. Për udhëzime të mëtejshme referohuni: Korporatës Ndërkombëtare
Financiare (shih Deklaratën e Përbashkët për Politikat të Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Agjencisë së Garantimit ë Investimeve Shumëpalëshe
(MIGA) për punën e detyruar dhe punën e dëmshme të fëmijëve); Deklarata e Organizatës ndërkombëtare të Punës (ILO)mbi Parimet Themelore dhe të Drejtat
në Punë dhe parimet e mishëruara në konventat e mëposhtme: Konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) 29 dhe 105 (puna e detyruar dhe puna e
fëmijëve), 87 (liria e shoqërimit), 98 (e drejta për marrëveshje kolektive), 100 dhe 111 (diskriminimi); 138 (mosha minimale); 182 (format më të këqija të punës
së fëmijëve); Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut.
2. Termi "lëndë narkotike" i referohet të gjitha lëndëve narkotike ilegale dhe sintetike dhe substancave psikotrope. Për referencë të mëtejshme ju lutem
referojuni Konventës së Kombeve të Bashkuara (UN) Konventa e Vetme për Lëndët Narkotike (1961) si dhe Listës së Verdhë e Këshillit Ndërkombëtar të
Kontrollit të Lëndëve Narkotike (INCB).
3. Kompanitë e sigurimit të cilat blejnë armë të vogla dhe municionet e tyre për përdorim vetjak dhe pa patur qëllim rishitjen e tyre përjashtohen nga kjo
dispozitë.
4. Kjo dispozitë përjashton lotaritë për qëllime bamirësisë, të cilat ekskluzivisht investojnë të ardhurat e tyre në aktivitete bamirëse për përfitime të
përgjithshme, si dhe ata persona ose subjekte të cilët realizojnë më pak se 25% të xhiros së tyre nga ofrimi i lojërave të fatit.
5. Kjo nuk zbatohet për blerjen dhe përdorimin e çimentos të asbestit ku përmbajtja e asbestit është <20%.
6. Bifenilet e poliklorinuara: grupi i lëndëve kimike shumë toksike që mund të gjenden në transformatorët elektrikë që funksionojnë me mbushje me vaj,
kondensatorët dhe ndërprerëset të cilët datojnë në vitet 1950-1985.
7. Një listë e produkteve që i nënshtrohen kufizimeve për mos-prodhimin e tyre ose ndalimeve të vendosura nga Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) ose
Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Dokumentet referuese përfshijnë Rregulloren e Bashkimit Europian (KEE) nr. 2455/92 mbi eksportin dhe importin
e disa lëndëve kimike të rrezikshme, e ndryshuar; Lista e Konsoliduar e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) e produkteve, konsumi ose shitja e të
cilave është ndaluar, tërhequr, rreptësisht e kufizuara ose jo të aprovuara nga qeveritë; Konventa për Procedurat e Pëlqimit paraprak të informuar për disa
lëndë kimike të caktuara të rrezikshme dhe pesticidet në tregtinë ndërkombëtare (Konventa e Roterdamit); Konventa e Stokholmit për ndotësit organikë të
qëndrueshëm; Klasifikimi I Pesticideve sipas rreziqeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
8. Kjo nuk vlen dhe nuk zbatohet për blerjen e pajisjeve mjekësore, pajisjeve të kontrollit të cilësisë (matjeve) dhe çdo pajisje tjetër ku burimi radioaktiv është i
parëndësishëm dhe / ose i mbrojtur në mënyrën e duhur.
9. Kjo përfshin: cisterna të cilat nuk janë të pajisura me të gjitha certifikatat e MARPOL SOLAS (duke përfshirë, pa kufizim, respektimin e Kodit ISM), cisterna të
klasifikuara në listën e zezë nga Bashkimi Europian ose janë të ndaluara në bazë të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit mbi Kontrollin e Shtetit Portual
(MOU të Parisit), dhe cisternat prodhimi dhe përdorimi i të cilave është ndaluar në bazë të rregulloreve 13G dhe 13H të Aneksit I të MARPOL. Nuk duhet të
përdoret asnjë cisternë anijeje me jetëgjatësi mbi 25 vjet.
10. Për vendet operuese të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim: aktivitetet që përfshijnë çlirimin dhe hedhjen e Organizmave të Modifikuar
Gjenetikisht në mjedisin natyror duhet t'i referohen BERZH-it dhe krahasimit të standardeve përkundrejt kërkesave të zbatueshme të performances.
11. Aktivitetet brenda çdo zone tjetër të mbrojtur siç është përmendur në mënyrë specifike, duhet të vlerësohen rast pas rasti sipas përcaktimit në Standarded
e Grupit për Menaxhimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social në Kredidhënie. Zonat e tjera të mbrojtura mund të jenë p.sh. të klasifikuar nën kategorinë V dhe VI të
IUCN, vendet e Trashëgimisë Natyrore të UNESKO-s, vendet e Ramsarit (Konventa mbi Ligatinat me Rëndësi Ndërkombëtare), Vendet Emerale (Konventa e
Bernës), Natura 2000.
12. CITES: Konventës për tregtinë ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të florës dhe faunës. Një listë e specieve të listuara në bazë të Konventës për
tregtinë ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të florës dhe faunës (CITES) është vënë në dispozicion nga Korporata Ndërkombëtare Financiare (IFC) ose
Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Për të zbuluar se cilat janë llojet e përfshira në listë, vizitoni faqen http://ëëë.cites.org ose hyni në bazën
e të dhënave të specieve të CITES në faqen http://www.cites.org/eng/resources/species.html
13. Dokumentet referuese janë: Rregullorja (KE) Nr. 1013/2006, datë 14 qershor 2006 mbi transportin e mbetjeve; Vendimi C (2001) 107 / Përfundimtar i
Këshillit të OECD-së lidhur me rishikimin e Vendimit C (92) 39 / Përfundimtar mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të destinuara për operacionet e
rimëkëmbjes; Konventa e Bazelit , datë 22 mars 1989 mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre. Për informacion
të mëtejshëm dhe udhëzuesin e thjeshtuar për Konventës së Bazelit, vizitoni faqen https://ëëë.basel.int
14. Substancat që zvogëlojnë shtresën e Ozonit (ODSs): elementët kimike që veprojnë dhe zvogëlojnë shtresën stratosferike të ozonit, duke rezultuar në
publikimin gjerësisht të 'Vrimave të ozonit'. Protokolli i Montrealit rendit në një listë substancat që zvogëlojnë shtresën e Ozonit (ODS) dhe objektivin për
reduktimin e tyre si dhe datat e ndalimit të përdorimit të tyre. Lista e përbërjeve të lëndëve kimike të cilat rregullohen nga Protokolli i Montrealit, përfshin
aerosolet, ftohësit, agjentët që nxjerrin shkumë, tretësit dhe agjentët e mbrojtjes nga zjarri, së bashku me detajet e vendet nënshkruese dhe datat e caktuara
për ndalimin e përdorimit të tyre, është vënë në dispozicion nga IFC ose BERZH.
15. Pyjet e menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme duhet të certifikohen (certifikuesit ndërkombëtarë dhe kombëtarë) nëse janë ose duhet të jenë në
dispozicion në përputhje me politikën e bankës për financimin e prerjeve dhe transportin e lëndëve drusore.
16. Konventat përkatëse ndërkombëtare për biodiversitetin përfshijnë, pa kufizim: Konventën për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Specieve Migratore të Kafshëve të
egra (Konventa e Bonit); Konventa mbi Ligatinat me Rëndësi Ndërkombëtare, veçanërisht si Habitat për shpendët e ujit (Konventa Ramsar); Konventa për
Ruajtjen kafshëve të egra dhe habitateve natyrore në Europë (Konventa e Bernës); Konventa për Trashëgiminë Botërore Konventa për Diversitetin Biologjik.
17. Kjo nuk zbatohet për klientët / ndërmarrjet të cilët nuk janë të përfshirë kryesisht në këto aktivitete. "Jo i përfshirë kryesisht " do të thotë se aktiviteti në
fjalë është aktivit ndihmës për operacioneve kryesore të klientit. Përjashtimet mund të bëhen me miratimin e Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC).
18. Si më lart.
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