Листа на активности кои јa загрозуваат животната и општествена средина, кои не се
кредитираат од ПроКредит Банка.
Нема да се воспоставува или одржува деловен однос со клиенти кои се вклучени во некоја од
следните дејности:
Неетички практики и услови за работа
а) Производство или дејности кои вклучуваат штетни или експлоатирачки форми на принудна работа/експлоатација на
детскиот труд1, дискриминаторски практики или практики кои ги спречуваат вработените законски да ги остварат своите
права на здружување и колективно договарање
б) Производство или трговија на наркотици2
в) Производство или трговија на оружје (вклучувајќи ловечко оружје) и муниција3
г) Коцкање (вклучувајќи онлајн коцкање), казина и слично4
д) Издавање на криптовалути или оперирање со платформи за тргување со криптовалути
ѓ) Проституција или друг бизнис чија основна дејност е поврзана со порнографија

Дејности штетни за здравјето, безбедноста и животната средина
е) Производство или трговија или користење на несврзани азбестни влакна или производи што содржат азбест5
ж) Производство или трговија на производи кои содржат полихлорирани бифенили6
з) Производство или трговија на лекови, пестициди/хербициди и други опасни супстанци кои се предмет на
меѓународни забрани или укинувања7
ѕ) Производство или трговија на радиоактивни материјали (вклучувајќи складирање и третман на радиоактивен
отпад), бизнис или дејности поврзани со нуклеарната индустрија или нуклеарни материјали8
и) Морски риболов со користење на мрежи долги повеќе од 2.5 км
ј) Транспорт на нафта или други опасни материи во танкери кои не се во согласност со условите на
Меѓународната поморска организација (IMO)9
к) Дејности кои вклучуваат ослободување на генетски модифицирани организми во природната средина без одобрение
од надлежните органи или каде што надлежниот орган се изјаснил дека не користи ГМО10
л) Дејности во рамките на или во близина на означени заштитени подрачја според националното законодавство или
меѓународни конвенции, локалитети од научен интерес, живеалишта на ретки/загрозени видови и примарни/стари
шуми со еколошко значење11
љ) Трговија со диви животни или производи од диви животни регулирани со CITES12
м) Прекугранични движења на отпад забранети според меѓународното право13
н) Изградба на (мини) каскади без соодветна еколошка проценка
њ) Производство или трговија на супстанции што ја оштетуваат озонската обвивка кои се предмет на меѓународно
укинување14
о) Сеча за комерцијални потреби или набавка на опрема за сеча за користење во примарни тропски дождовни
шуми, производство и трговија на дрво или други производи во шумарството освен од одржливо управувани
шуми15
п) Експлоатација на рудници за дијаманти и комерцијализација на дијаманти, кога земјата домаќин не го почитува
Договорот Кимберли (KPCS) или други слични меѓународни договори за експлоатација на ресурси
р) Подземно рударство за ископ на метали, јаглен, нафтени шкрилци и други минерали
с) Производство на јаглен со методи различни од методот на реторта (употреба на запечатен метални контејнери)

Дејности кои имаат негативно влијание врз заедницата
т) Производство или трговија со било кои производ или дејност што се смета за незаконска според националните
закони или регулативи на земјата домаќин или меѓународните конвенции и договори, вклучувајќи меѓу другото и
закони или конвенции за заштита на биолошката разновидност 16 или културно наследство
ќ) Активности во рамки на или во близина на земјиште населено со автохтоно население и/или ранливи групи, како на
пример земјишта и водотеци што се користат за егзистенцијални активности како што се пасење на добиток, лов или
риболов
у) Дејности кои можат негативно да влијаат на локалитетите од културно или археолошко значење
ф) Дејности кои вклучуваат присилно преселување

Нема да се финансираат клиенти кои се вклучени во некоја од следните дејности:
• Производство или трговија со алкохолни пијалоци (освен пиво и вино)17
• Производство или трговија со тутун18

1 Тука е вклучена секаква дејност поврзана со трговија со луѓе. Принудна работа подразбира секаков вид на работа или услуга која не
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се извршува доброволно и на која лицето е принудено под закана од сила или казна. Експлоатација на детскиот труд подразбира
работно ангажирање на деца што претставува економска експлоатација, или може да биде опасно или да го попречи образованието
на детето, или да биде штетно за неговото здравје или неговиот физички, психички, духовен, морален или социјален развој. За
дополнителни информации видете: IFC (видете IFC/MIGA Заедничка политика во однос на принудната работа и експлоатацијата на
детскиот труд); ILO Декларација за основните принципи и права на работа, и принципите зацртани во следните конвенции: ILO
конвенциите 29 и 105 (принудна и должничка работа), 87 (слобода на здружување), 98 (право на колективно договарање), 100 и 111
(дискриминација); 138 (минимална возраст); 182 (најлоши форми на детски труд); Универзална декларација за човекови права.
Терминот „наркотици“ се однесува на сите нелегални природни и синтетички опојни дроги и психотропни супстанци. За
дополнителни информации видете: Единствена конвенција на ОН за наркотични дроги (1961 година), како и Жолта листа на
Меѓународниот одбор за контрола на наркотици (INCB).
Компаниите за обезбедување кои купуваат малокалибарско оружје и муниција за сопствени потреби и без намера да го
препродаваат се исклучени од оваа одредба.
Оваа одредба ги исклучува добротворните лотарии, кои ги вложуваат своите приходи исклучиво во добротворни активности од
општа корист, како и оние физички и правни лица кои остваруваат помалку од 25% од нивниот обрт нудејќи игри на среќа.
Ова не важи за набавка и употреба на азбестни цементни плочи кои содржат <20% азбест.
Полихлорирани бифенили: група на високо токсични хемикалии кои можат да се најдат во електрични трансформатори исполнети
со масло, кондензатори и прекинувачи кои датираат од 1950-1985 година.
Листа на производи кои подлежат на укинување или забрана може да се најде во IFC или EBRD. Референтните документи
вклучуваат: Регулатива (EEC) бр. 2455/92 на ЕУ за увоз и извоз на одредени опасни хемикалии и измени на истата, Консолидирана
листа на производи на ОН чија потрошувачка и/или продажба е забранета, повлечена, строго ограничена или не е одобрена од
страна на владите; Конвенција за постапка за претходно добивање на согласност за одредени опасни хемикалии и пестициди во
меѓународниот промет (Ротердамска конвенција); Стокхолмска конвенција за неразградливи органски загадувачи; СЗО
Класификација на пестициди според опасноста.
Ова не важи за набавка на медицинска опрема, опрема за контрола на квалитет (мерења) и која било друга опрема каде
радиоактивниот извор е маргинален и/или соодветно заштитен.
Ова вклучува: танкери кои ги немаат сите потребни MARPOL SOLAS сертификати (вклучувајќи меѓу другото и усогласеност со
Правилникот ISM), танкери кои се наоѓаат на црната листа на Европската Унија или се забранети со Парискиот меморандум за
разбирање за државна контрола на пристаништата (Париски меморандум за разбирање) и танкери кои ќе бидат укинати во
согласност со прописите 13G и 13H на Анекс I на MARPOL. Не смеат да се користат танкери постари од 25 години.
За држави каде што ЕБРД спроведува активности: за дејности што вклучуваат ослободување на ГМО во природната средина треба да
се извести ЕБРД и да се споредат со важечките услови за работа.
Главни референтни документи се Упатствата за заштитени подрачја на IUCN.
CITES: Конвенција за меѓународна трговија со загрозени диви животински и растителни видови. Листата на видови на CITES може
да се најде во IFC или EBRD. За да дознаете кои видови се наоѓаат на листата, посетете ја http://www.cites.org или CITES базата на
податоци за видовите на http://www.cites.org/eng/resources/species.html
Референтни документи се: Регулатива (EC) бр. 1013/2006 од 14 јуни 2006 година за отпрема на отпад; Одлука C(2001)107/Финална на
Советот на OECD за ревизија на Одлуката C(92)39/Финална за контрола на прекугранично движење на отпад наменето за операции
за обновување; Базелска конвенција од 22 март 1989 година за контрола на прекугранично движење на опасен отпад и негово
депонирање. За дополнителни информации и поедноставен водич за Базелската конвенција посетете ја https://www.basel.int
Супстанции кои ја оштетуваат озонската обвивка (ODSs): хемиски соединенија кои реагираат и го оштетуваат стратосферскиот озон,
предизвикувајќи ги познатите „озонски дупки“. Протоколот од Монтреал ги наведува ODSs и датумите кога ќе се спроведе нивно намалување и
укинување. Листа на хемиските соединенија регулирана со Протоколот од Монтреал, која вклучува аеросоли, средства за ладење, пенливи агенси,
растворувачи и средства за противпожарна заштита, како и податоци за земјите потписнички и датумите кога ќе се спроведе укинувањето можат да се
најдат во IFC или EBRD.
Одржливо управуваните шуми треба да бидат сертифицирани (со меѓународни и национални сертификати) доколку е можно, или
треба да бидат во согласност со политиката на банката за финансирање на сеча.
Релевантните меѓународни конвенции за биолошка разновидност вклучуваат, меѓу другото: Конвенција за заштита на миграторни
видови диви животни (Бон); Конвенција за заштита на водните живеалишта со меѓународно значење за заштита на водните птици
(Рамсар); Конвенција за заштита на дивиот растителен и животински свет и природните живеалишта во Европа (Берн); Конвенција
за заштита на светското културно и природно наследство; Конвенција за биолошка разновидност.
Ова не важи за клиенти/претпријатија кои не се значително вклучени во овие дејности. „Не се значително вклучени“ значи дека
предметната дејност е помошна, а не основна дејност на клиентот. Исклучоци можат да се направат со одобрување од страна на IFC.
Види погоре.

Листа на исклучени дејности, последно ревидирана август 2018 година

