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1. Vides aizsardzības vadlīnijas

Ievads

ERGO Group AG un ERGO grupas uzņēmumi apzinās savu 
līdzatbildību par vides un klimata aizsardzību, resursu un 
mūsu planētas ekosistēmu saglabāšanā. 

Atbildības uzņemšanās

Pastāvīga vides un klimata aizsardzība kā ieguldījums nā-
kotnē ir būtiska mūsu korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa. 
Mūsu mērķis ir aizsargāt un saglabāt šīs paaudzes un nā-
kamo paaudžu dabisko dzīves pamatu. Mēs aktīvi veicam 
dažādus pasākumus, lai samazinātu mūsu saimnieciskās 
darbības negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu. Mēs cenša-
mies atvieglot pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
piedāvājot atbilstošus produktus un pakalpojumus. 

Mēs saskaņojam savus mērķus un pasākumus ar mūsu 
klimatiskajām iecerēm 2025. gadam, kas aptver trīs pīlā-
rus — ieguldījumus, apdrošināšanas darījumus un mūsu 
pašu radītās emisijas.

Mēs, protams, ievērojam vietējos un starptautiskos tiesību 
aktus, kā arī citas saistības un savas apņemšanās vides 
aizsardzības jomā. 

Mēs atbalstām ANO Globālā līguma principus un esam 
apņēmušies ievērot Ilgtspējīgas apdrošināšanas principus 
(PSI), Atbildīgu ieguldījumu principus (PRI) un Nulles emisi-
ju aktīvu īpašnieku alianses (AOA) mērķus.

Mēs pievēršam uzmanību vides un klimata aizsardzības 
jautājumiem, izstrādājot un ieviešot iekšējās vadlīnijas un 
noteikumus (piem., Rīcības kodeksu, Iepirkumu vadlīnijas, 
Vadlīnijas par uzņēmuma vieglo automašīnu izmantošanu). 

Regulāra pārskatīšana un pilnveide

Mūsu vides pārvaldības sistēma ļauj mums pārraudzīt un 
pilnveidot mūsu darbības un pasākumus vides aizsardzības 
jomā, lai mēs varētu arvien uzlabot vides aizsardzību un 
savu sniegumu, kā arī novērst un mazināt kaitējumu 
apkār-tējai videi. 

Mūsu saimnieciskās darbības ietekme uz vidi tiek regulāri 
pārbaudīta, dokumentēta un novērtēta. Ciktāl tas ir ekono-
miski iespējams, mēs izmantojam labākos pieejamos 
tehniskos paņēmie-nus, lai šo ietekmi samazinātu. 

Mēs arvien cenšamies samazināt gan resursu un enerģijas 
patēriņu, gan radīto emisiju un atkritumu apjomu. 
Izmantojot oglekļa pēdas nospieduma mērijumus, mēs 
varam kvantita-tīvi noteikt mūsu resursu patēriņu un to 
samazināt. 

Iegādājoties produktus un pakalpojumus, mēs ņemam 
vērā arī vides un sociālos kritērijus saskaņā ar Globālā 
līguma principiem. Ciktāl tas ir ekonomiski iespējams, mēs 
ņemam vērā arī produktu aprites ciklu. 

Izstrādājot produktus un piedāvājot apdrošināšanu pret 
dažādiem riskiem, mēs pievēršam uzmanību vides un kli-
mata aizsardzībai. Lai dokumentētu mūsu darbības ietekmi 
uz vidi, mēs vajadzības gadījumā izstrādājam kvantitatīvus 
rādītājus. Tādējādi mēs vēlamies nodrošināt lielāku pārre-
dzamību attiecībā uz mūsu saimnieciskās darbības ietekmi 
uz vidi un apzināt iespējas, kā mēs varētu uzlabot mūsu 
sniegumu.

Centieni vairot izpratni par vidi un vides aizsardzību

Mēs veicinām visu uzņēmuma darbinieku izpratni par vidi 
un vides aizsardzību un mudinām darbiniekus uzņemties 
atbildību, aktīvi iesaistīties vides aizsardzībā un pastāvīgi 
uzlabot ERGO grupas sniegumu. Tālab mēs nodrošinām 
pārredzamību un informāciju un atbalstām darbinieku 
inici-atīvas un aktivitātes vides aizsardzības jomā.

Komunikācija kā izpratnes priekšnoteikums

Mūsu ieskatā komunikācija ir dialogs, kurā mēs aktīvi 
iesais-tām mūsu klientus, darbiniekus, piegādātājus un 
citas iein-teresētās personas. Mēs uzskatām, ka uzticamai, 
pārre-dzamai un skaidrai informāciju par mūsu sniegumu 
un darbībām vides aizsardzības jomā ir ļoti liela nozīme. 
Mēs pievēršam īpašu uzmanību iekšējās un ārējās 
komunikāci-jas līdzekļiem, kā arī tematiskai informācijas 
un pieredzes apmaiņai. 

Arī mūsu vides pārvaldības sistēmas pamatā ir atklāts dia-
logs. Tas mums ļauj mērķtiecīgi uzlabot mūsu sniegumu 
vides aizsardzības jomā.
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