Közös Értékteremtés
Nestlé globális jelentés 2020
magyar nyelvű kivonat

Nestlé.
Feltárjuk az ételekben rejlő erőt, hogy
generációk életminőségét tegyük jobbá
NIDO FortiGrow termékcsalád: szükséges tápanyagok az iskolás gyermekeknek

Vállalásaink

Összesen
több mint

Az egészséget, a társadalmat és a környezetet célzó vállalásaink
– egy jobb világ szolgálatában
Fontos, hogy üzleti
tevékenységünkkel pozitív
társadalmi hatást érjünk el.
Ezt a szemléletet képviseli
közös értékteremtési
stratégiánk, hiszen kizárólag
akkor lehetünk hosszú távon
sikeresek, ha működésünk
során az összes érintett
számára értéket tudunk
teremteni.

Az egyénekért és a családokért

Több mint

1210

új terméket vezettünk be a csecsemők,
a gyermekek, a várandós kismamák és
a kisgyermekes anyukák táplálkozási
igényeit szem előtt tartva.

Több mint

33

millió

gyermeket értünk el a Nestlé az
Egészségesebb Gyerekekért programunkkal.

Több mint

196

milliárd

adag dúsított élelmiszert és italt juttattunk
el azokba az országokba, ahol a mikrotápanyagok hiánya miatt nagyobb
a lakosság alultápláltságnak való kitettsége.

2,76

milliárd

adag zöldséget használtunk fel élelmiszereink
és italaink előállításához 2019 során.

A közösségekért

235

millió

Több mint

kávécserjét biztosítottunk a gazdálkodók
részére 2010 óta a 2020-ig tervezett
220 millióhoz képest.

73%

A 15 kiemelten fontos kategóriába sorolt
alapanyag ekkora százaléka származik
felelős forrásból.

8600

álláslehetőséget, gyakornoki helyet és
szakmai gyakorlatot biztosítottunk fiataloknak
a Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért
kezdeményezés keretében világszerte.

354 900

gazdálkodót részesítettünk képzésben
különböző termeléskapacitást növelő
programjaink segítségével.

A bolygónkért

36,7%

-kal

alacsonyabb üzemeinkben terméktonnánként
az üvegházhatású gázkibocsátás 2010 óta.

32%

-kal

kevesebb üzemeinkben a közvetlen
vízfelhasználás terméktonnánként 2010 óta.
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90

millió CHF

értékben nyújtottunk
több mint 50 országban
a COVID19-hez kapcsolódóan
pénzügyi és természetbeni
adományokat

368

gyárunkban valósult meg a zéró
hulladékkibocsátás.

50%

Energiafelhasználásunk ekkora hányada
származik megújuló forrásokból.

33

millió

gyermeket értünk el a Nestlé
az Egészségesebb Gyerekekért
programmal

37%

-kal

alacsonyabb terméktonnánként az üvegházhatású
gázkibocsátásunk 2010 óta

626 700

gazdálkodó vesz részt
a Nestlé Farmer Connect
kezdeményezésben

Legfontosabb célunk, hogy feltárjuk az ételekben rejlő erőt, hogy generációk
életminőségét tegyük jobbá. Ettől a céltól vezérelve dolgozunk azon, hogy pozitív
hatással legyünk az emberek és házi kedvenceik életére, valamint a környezet
egészére – most és a jövőben egyaránt.
A Közös Értékteremtés indokoltsága
A Közös Értékteremtés azt jelenti, hogy hosszú
távon az egész társadalom számára értéket
teremtünk, miközben védjük a környezeti
erőforrásokat is. Az éghajlatváltozás, a világjárvány
és a gazdasági visszaesés mindenkire hatással van
az egész világon, ezért most mindennél fontosabb,
hogy valódi megoldásokat kínáljunk az embereknek,
segítsünk a társadalmat feszítő kihívások
kezelésében és gazdasági értéket teremtsünk.
A vállalásaink hatása
Céljaink és vállalásaink összhangban állnak
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival, és
támogatják azokat. Kiemelt figyelmet fordítunk
a felnőttek és a gyermekek egészségesebb
életmódjának elősegítésére, a közösségek
megélhetésének javítására, valamint a környezet
védelmére és visszaállítására.
A vállalásaink területén tett előrelépések
bizonyítják, hogy a helyi és a globális kihívásokkal
szembenézve egy jobb világ szolgálatában
tevékenykedhetünk. A fenntarthatóság terén
végzett tetteink és jelentéseink összhangban
állnak a globális iránymutatásokkal és az éghajlattal
kapcsolatos pénzügyi jelentésekkel foglalkozó
munkacsoport (TCFD) elvárásaival.
További részleteket a weboldalunkon
(www.nestle.com/climate) olvashat.

Együttműködés az emberek biztonsága érdekében
A koronavírus-járvány kitörésétől kezdve folyamatosan
támogatjuk pénz- és termékadományokkal (élelmiszerrel,
vízzel és gyógyászati célú tápszerekkel) a Nemzetközi
Vöröskeresztet és annak nemzeti társaságait, így segítve
az emberek és a közösségek egészségének és
biztonságának megőrzését.

További információk
A vezetői szemléletünkkel és a vállalatirányítási
felépítésünkkel kapcsolatos további információkat,
teljesítményadatainkat, esettanulmányainkat és egyéb
tartalmainkat megtalálja „A Nestlé a társadalomban – Közös
Értékteremtés és Fenntarthatóság” online beszámolónkban
vállalati weboldalunkon (www.nestle.com/csv).
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Építünk
az eredményeinkre
Jó eredményeket értünk el a 2020. évre kitűzött vállalásainkban. A jelentés kiadásáig 36 kitűzött célunkból
28-at teljes mértékben megvalósítottunk,
a fennmaradó, részben teljesülteket illetően pedig,
azok teljes körű megvalósítása érdekében, fokozzuk
erőfeszítéseinket.
A vállalásaink a környezeti és társadalmi fenntarthatóság iránti elhivatottságunk fontos lépései voltak.
Az új évtized kezdetén új célok kitűzésével haladunk
a megkezdett úton, tovább munkálkodva a bolygónk
egészsége, a társadalmi kérdések előmozdítása,
valamint az egészségesebb élelmezés támogatása
érdekében. Ambiciózus célokat tűztünk ki magunk
elé, és részletes ütemtervben fektettük le azokat
a lépéseket, melyek révén 2050-re nullára csökkentjük
nettó üvegházhatású gázkibocsátásunkat. Vállaltuk
továbbá, hogy 2025-re 100 százalékban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható csomagolásokat fogunk
alkalmazni.

További információk
Nagyon sok mindent elértünk az elmúlt évek során.
Minden évben egy-egy jelentős lépést tettünk.
Az alábbi videóból megismerheti a legfontosabb eredményeinket. Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el
a www.nestle.com/csv weboldalra.

Az egyénekért és
a családokért

A közösségekért

A bolygónkért

Egészségesebb és boldogabb életet
teszünk lehetővé

Sikeres és alkalmazkodóképes
közösségek fejlődését segítjük elő

Felelősen gondoskodunk erőforrásainkról a jövő generációi számára

2030-ig 50 millió gyermeknek szeretnénk segítséget nyújtani
abban, hogy egészségesebb életet élhessenek

Célunk, hogy 2030-ig 30 millió, üzleti tevékenységünkhöz
közvetlenül kapcsolódó közösség megélhetésén javítsunk

Célunk, hogy 2030-ig tevékenységünk valamennyi
környezeti hatását teljesen kiküszöböljük

Finomabb és
egészségesebb
termékeket kínálunk

A vidékfejlesztés
támogatása és
a megélhetés segítése

Egészségesebb
életmódra ösztönözzük
az embereket

Több tápláló ételt és
italt vezetünk be
a piacon, különösen
a leendő és
újdonsült anyukák,
a csecsemők és a
gyermekek számára
Tovább csökkentjük
a cukor, a nátrium és
a telített zsírsavak
mértékét
termékeinkben
Növeljük ételeinkben
és italainkban
a zöldségek,
a rostokban gazdag
gabonafélék,
a hüvelyesek, a diófélék és a magvak
mennyiségét
Egyszerűsítjük
az összetevők
listáját és eltávolítjuk
a mesterséges
színezékeket
Az alultápláltság
elkerüléséért
termékeinket
mikrotápanyagokkal
dúsítjuk

Kutatásokat végzünk,
majd megosztjuk és
alkalmazzuk ezeket
a táplálkozástudományi
ismereteket

A táplálkozási információkat és magyarázatukat feltüntetjük
a csomagoláson,
az értékesítés helyén
és online
Iránymutatást biztosítunk a termékek adagolásával
kapcsolatban

Összegyűjtjük
és megosztjuk
a fogyasztókkal a táplálkozási tudnivalókat
– legyen szó akár
a csecsemők, akár
az idősek igényeiről
Megfelelő orvostudományi hátteret
biztosítunk az egészségmegőrző termékek, a személyre
szabott táplálkozás
és a digitális megoldások fejlesztése
érdekében

Az emberi jogok
tiszteletben tartása
és előmozdítása

Javítunk a Nestlét
ellátó gazdálkodó
közösségek és
társaságok anyagi
helyzetén

Felmérjük és
megfelelő módon
kezeljük üzleti tevékenységünk emberi
jogi vonatkozásait

A Nestlét ellátó gazdálkodó közösségek
és társaságok számára változatosabb
étrendet biztosítunk

Javítunk a dolgozók
megélhetésén és
védelmezzük
a gyermekek jogait
mezőgazdasági
ellátási láncunkon

A megfelelő foglalkoztatás elősegítése
és a sokszínűség
támogatása
Minden működési
területünkre
kiterjesztjük
a Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért
kezdeményezést
Javítjuk a nemek
közötti egyenlőség
mértékét kollégáink
körében, és támogatjuk a nőket a teljes
értékláncon

FenntarthatóFenntartható
fejlődési fejlődési
célok oktatásacélok oktatása
Fenntartható
Fenntartható
fejlődési fejlődési
Tanulási célok Tanulási célok
célok oktatásacélok oktatása

Marketingtevékenységünkkel
az egészséges főzés,
étkezés és életmód
népszerűsítését
támogatjuk

A teljes ellátási láncon
felelős beszerzést
valósítunk meg és
támogatjuk az állatok
jólétét

Felelős vízgazdálkodás

Vezető szerepet vállalunk a klímaváltozás
ellen tett intézkedések területén

Csökkentjük
a csomagolóanyagok
környezetre gyakorolt
hatását

Előmozdítjuk
a hatékony vízügyi
irányelvek alkalmazását és a felelős
vízgazdálkodást

Támogatjuk
az átláthatóságot és
a proaktív, hosszú
távú elköteleződést
a klímapolitika terén

Csökkentjük az
élelmiszerveszteség
és -pazarlás mértékét

Fenntartható fejlődési
célok oktatása

Támogatjuk és előmozdítjuk a befogadás és a sokszínűség
kultúráját az egész
szervezetben

Ahol lehet, bevonjuk
a beszállítókat, különösen a mezőgazdaság területén

Egészségesebb munkahelyeket teremtünk
és támogatjuk
a munkavállalók
egészségmegőrzését

71

M�G�I������Ő
A SZEGÉNYSÉG
ÉS
TISZTA ENERGIA
FELSZÁMOLÁSA

3 1

4 2

5 3

FENNTARTHATÓ

6 4

TISZTA VÍZ ÉS

Átfogó és pontos környezeti információkat
és ehhez kapcsolódó párbeszédet
biztosítunk
Megőrizzük
a természeti
erőforrásokat

Tanulási célok

Tanulási célok Tanulási célok
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Környezetvédelem

Minden területen
javítunk a vízfelhasználás és a fenntarthatóság hatékonyságán

Növeljük a vízgazdálkodással kapcsolatos
szemléletformálás
Folyamatosan
mértékét, valamint
fejlesztjük zöld
Hatékony panaszkeSegítjük a szülőket,
kiterjesztjük a vízhez,
kávéellátási láncunkat
zelési mechanizmugondviselőket és
a csatornázáshoz és
sokat biztosítunk
tanárokat abban, hogy
Kiterjesztjük
a kapcsolódó szola munkatársak és
egészségtudatos
a Nestlé Kakaótervet
gáltatásokhoz való
az érintettek részére
magatartásra ösztö(Nestlé
Cocoa
Plan)
A 2030-as globális nevelési keretrendszer
A 2030-as globális
UNESCO
nevelési
Oktatási
keretrendszer
Intézet (Education Sector)
UNESCO Oktatási Intézet (Education Sector)
A 2030-as globális nevelési
keretrendszer
hozzáférést
az egész
nözzék a gyermekeket
a kakaótermelő
értékláncon
Az UNESCO mint az ENSZ oktatással foglalkozó
Az UNESCO mint
Az oktatás
az ENSZ
az oktatással
UNESCO
foglalkozó
egyik körében
legfontosabb
Az prio
oktatás
ri- az UNESCO egyik legfontosabb priori- Az UNESCO mint az ENSZ
oktatással foglalkozó
gazdák
Az anyatej-helyetterésze, felhatalmazást kapott, hogy koordinálja
része,ésfelhatalmazást
vekoordinálja
és ve-joga van
tása, kapott,
mivel azhogy
oktatáshoz
alapvető
tása,
minden
mivel az oktatáshoz alapvető joga van minden része, felhatalmazást kapott, hogy koordinálja és vesítő termékek felelős
zesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert,
zesse a ré2030-as embernek
globális oktatási
keretrendszert,
ré- is képez,
és egyben
egy olyan alapot
embernek
amire és egyben egy olyan alapot is képez, amire zesse a 2030-as globális oktatási keretrendszert, réreklámozására vonatszeként annak a globális folyamatnak, ami szeként
a szegényannak a globális
a béke ésfolyamatnak,
a fenntarthatóság
ami a szegényis épülhet. Az aUNESCO
béke és a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO szeként annak a globális folyamatnak, ami a szegénykozó, iparágvezető
ség felszámolására irányul a 17 fenntartható
ségfejlődési
felszámolására
a 17 fenntartható
fejlődési
az irányul
ENSZ oktatással
foglalkozó
szervezete. Ezen
az ENSZ
belüloktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül ség felszámolására irányul a 17 fenntartható fejlődési
szabályzat megvalósíA
2030-as
globális
nevelési
keretrendszer
A
2030-as
globális
UNESCO
nevelési
Oktatási
keretrendszer
Intézet
(Education
Sector)
UNESCO
(Education
Sector)
célon
célon keresztül.
ahAz
az oktatás,
Oktatásiami
Intézet
nélkülözhetetlen
irányt mutatahaz oktatás
az Oktatási
részéreOktatási
Intézet Intézet
irányt mutat
az oktatás
részére célon keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen ahtásával támogatjuk
és keresztül. Az oktatás, ami nélkülözhetetlen
hoz,
hogy elérjük
ezeket
a célokat,
önállóanfoglalkozó
hoz,
is megjehogy elérjük
nemzetközi
ezeket
a célokat,
és oktatással
regionális
önállóanfoglalkozó
szinten,
is megjeerősíti Az
nemzetközi
a nemzeti
és UNESCO
regionális egyik
szinten,
erősíti a nemzeti
védjük a szoptatást
Az UNESCO
mint
az ENSZ
oktatással
Az
UNESCO
mint
az ENSZ
Az
oktatás
az
UNESCO
egyik
legfontosabb
prio
oktatás
ri- az
legfontosabb
priori- hoz, hogy elérjük ezeket a célokat, önállóan is megjelenik afelhatalmazást
4. célban: „biztosítani
az átfogó
és része,
lenik
igazságos
4. célban:tá
oktatási
„biztosítani
rendszereket,
az
átfogó
valamint
és alapvető
igazságos
válaszokat
oktatási
rendszereket,
valamint
oktatási
válaszokat
része,
kapott, hogy
koordinálja
ésafelhatalmazást
vekoordinálja
és oktatási
ve-joga van
sa, kapott,
mivel
azhogy
oktatáshoz
tá
sa,
minden
mivel
az oktatáshoz
alapvető
joga van
minden lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és igazságos
Az egészségesebb
minőségi
oktatást
és előmozdítani
az egész
minőségi
életen
oktatást
ad
aésglobális
előmozdítani
az egész
különös
életen
tekintettel
ad aazamire
globális
afri- és kihívásokra,
különös
tekintettel
afri- minőségi oktatást és előmozdítani az egész életen
zesse
a 2030-as
globális
oktatási keretrendszert,
zesse
a ré2030-as
embernek
globális
oktatási
és kihívásokra,
egyben
keretrendszert,
egy
olyan
alapot
réis képez,
embernek
egyben egy olyan
alapot
is képez,azamire
élet érdekében népát tartó annak
tanulási
lehetőségeket
mindenki
át
számára”.
tartó annak
tanulási
lehetőségeket
nemi
egyenlőségre.
mindenki
nemi
szeként
a globális
folyamatnak,
ami szeként
a szegénya globális
akai
béke
ésfolyamatnak,
a fenntarthatóság
ami számára”.
a szegényis épülhet. Az akai
UNESCO
béke
és egyenlőségre.
a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO át tartó tanulási lehetőségeket mindenki számára”.
szerűsítjük a vízivást
A
globális oktatási
útmutatóul
A fejlődési
2030-as
globális
útmutatóul
ség2030-as
felszámolására
irányul akeretrendszer
17 fenntartható
ség
felszámolására
az oktatási
irányul
ENSZ oktatással
akeretrendszer
17 fenntartható
foglalkozó
fejlődési
szervezete. Ezen
az ENSZ
belüloktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül A 2030-as globális oktatási keretrendszer útmutatóul
szolgál
ennek a Az
nagy
ívű célnak
a megvalósításához
szolgálkeresztül.
ennek a Az
nagy
ívű célnak
a megvalósításához
Partnerek vagyunk
célon keresztül.
oktatás,
ami nélkülözhetetlen
célon
ahami
nélkülözhetetlen
az oktatás,
Oktatási
Intézet
irányt mutatahaz oktatás
az Oktatási
részére Intézet irányt mutat az oktatás részére szolgál ennek a nagy ívű célnak a megvalósításához
és
azhogy
irántaelérjük
való elköteleződéshez.
ésisaz
irántaelérjük
való nemzetközi
elköteleződéshez.
abban, hogy támogashoz,
ezeket a célokat, önállóanhoz,
megjehogy
ezeket a célokat,
és regionális
önállóanszinten,
is megje-erősíti nemzetközi
a nemzeti és regionális szinten, erősíti a nemzeti és az iránta való elköteleződéshez.
suk az egészségesebb
lenik a 4. célban: „biztosítani az átfogó és lenik
igazságos
a 4. célban:oktatási
„biztosítani
rendszereket,
az átfogóvalamint
és igazságos
oktatási válaszokat
oktatási rendszereket, valamint oktatási válaszokat
TISZTA
ÉSafri- kihívásokra,
TISZTA VÍZ
élelmezési környezet
minőségi
oktatást és előmozdítani
az egész
minőségi
életen
oktatást
ad MINŐSÉGI
aésglobális
előmozdítani
az
egész
különös
életen
tekintettel
ad VÍZ
aazglobális
tekintettel
azÉSafriA SZEGÉNYSÉG
AZ ÉHEZÉS
EGÉSZSÉG
A SZEGÉNYSÉG
AZ ÉHEZÉSkihívásokra,
NEMEK
KÖZÖTTI
EGÉSZSÉG
MINŐSÉGI
NEMEK különös
KÖZÖTTI
A SZEGÉNYSÉG
AZ ÉHEZÉS
EGÉSZSÉG
�������Ő
�������Ő
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UNESCO Oktatási Intézet (Education Sector)
Az oktatás az UNESCO egyik legfontosabb prioritása, mivel az oktatáshoz alapvető joga van minden
embernek és egyben egy olyan alapot is képez, amire
a béke és a fenntarthatóság is épülhet. Az UNESCO
az ENSZ oktatással foglalkozó szervezete. Ezen belül
az Oktatási Intézet irányt mutat az oktatás részére
nemzetközi és regionális szinten, erősíti a nemzeti
oktatási rendszereket, valamint oktatási válaszokat
ad a globális kihívásokra, különös tekintettel az afrikai nemi egyenlőségre.

4 MINŐSÉGI
OKTATÁS

TISZTA VÍZ ÉS

KÖZÖTTI
5 NEMEK
�G��N�ŐSÉG

6 �������Ő
KÖZTISZTASÁG

FENNTARTHATÓ

12 �����ŐS
FOGYASZTÁS ÉS
TERMELÉS

INNOVÁCIÓ ÉS
ÉS
8 TISZTESSÉGES
9 IPAR,
10 �G��N�Ő���NSÉG��
11 VÁROSOK
MUNKA ÉS GAZDASÁGI
INFRASTRUKTÚRA
CSÖKKENTÉSE
KÖZÖSSÉGEK
NÖVEKEDÉS

FENNTARTHATÓ

FEJLŐDÉSI
A vállalásaink jelenlegi állása
Teljesült

Meghosszabbítva vagy részben teljesült

CÉL K

FENNTARTHATÓ

FENNTARTHATÓ

SZÁRAZFÖLDI
SZÁRAZFÖLDI
AZ
ÓCEÁNOK ÉS
FELLÉPÉSÉS
AZ
IGAZSÁG
ÓCEÁNOKÉSÉS
A
IGAZSÁG ÉS
A
M�G�I������Ő
M�G�I������Ő
�G��N�Ő���NSÉG��
INNOVÁCIÓ
ÉS
�G��N�Ő���NSÉG��
VÁROSOK
ÉS
VÁROSOK
ÉS
ÖKOSZISZTÉMÁK
ÖKOSZISZTÉMÁK
13
14
15
13
16 BÉKE,
14
15
16 BÉKE,
17
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
TENGEREK
VÉDELME
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
��ŐS�
N�É�MÉN���
TENGEREK
VÉDELME17
CÉLOK
ELÉRÉSÉÉRT
��ŐS�
�IÉS
N�É�MÉN���
CÉLOK
ELÉRÉSÉÉRT
7 FELLÉPÉS
8 TISZTESSÉGES
9 IPAR,
7INNOVÁCIÓ
8�ITISZTESSÉGES
11 PARTNERSÉG
9 IPAR,
12 �����ŐS
10
11 PARTNERSÉG
12 �����ŐS
ÉS
TISZTA ENERGIA
MUNKA
ÉS GAZDASÁGI
INFRASTRUKTÚRA
ÉS
TISZTA ENERGIA10
CSÖKKENTÉSE
MUNKA
ÉS GAZDASÁGI
INFRASTRUKTÚRA
FOGYASZTÁS
CSÖKKENTÉSE
FOGYASZTÁS ÉS
KÖZÖSSÉGEK
KÖZÖSSÉGEK
VÉDELME
VÉDELME
ELLEN
ELLEN
NÖVEKEDÉS
NÖVEKEDÉS
TERMELÉS
TERMELÉS

AZ
ÉS
IGAZSÁG ÉS
A
ÖKOSZISZTÉMÁK
13 FELLÉPÉS
14 ÓCEÁNOK
15 SZÁRAZFÖLDI
16 BÉKE,
17 PARTNERSÉG
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
TENGEREK VÉDELME
��ŐS��IN�É�MÉN���
CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT
VÉDELME
ELLEN

SZÁRAZFÖLDI
AZ
ÉS
AZ
BÉKE, IGAZSÁG
ÓCEÁNOKÉSÉS
PARTNERSÉG
A
IGAZSÁG ÉS
A
ÖKOSZISZTÉMÁK
ÖKOSZISZTÉMÁK
13 FELLÉPÉS
14 ÓCEÁNOK
15 SZÁRAZFÖLDI
13 FELLÉPÉS
14�IN�É�MÉN���
15ELÉRÉSÉÉRT
16 BÉKE,
17 PARTNERSÉG
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
TENGEREK VÉDELME
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS16 ��ŐS�
TENGEREK VÉDELME17 CÉLOK
��ŐS��IN�É�MÉN���
CÉLOK ELÉRÉSÉÉRT
VÉDELME
VÉDELME
ELLEN
ELLEN

4

5

2020 kiemelt
eredményei
Tudtuk, hogy vállalásaink
ambíciózusak, de a 2020-ig megtett
utat konkrét intézkedések és az
ezeknek köszönhető kézzelfogható
eredmények jellemzik.
Minden vállalásunk része annak
a hosszú távú törekvésünknek, hogy
tevékenységeinket egy jobb világ
szolgálatába állítsuk. Tudjuk, hogy
jelentős globális szintű változást
kizárólag együttműködéssel
érhetünk el. A hosszú távú pozitív
hatás érdekében ezért működünk
együtt kormányzatokkal, civil
szervezetekkel és más érintettekkel.
Munkatársaink a vállalat minden
szintjén egyre több projekttel,
intézkedéssel és termékkel járulnak
hozzá a fenntarthatóságot célzó
erőfeszítéseinkhez.
Ezt a tevékenységünket a jövőben
még tovább erősítjük.
További eredményeinkről
a www.nestle.com/csv oldalon
olvashat.

Segítség a tehéntejfehérjére
allergiás babáknak
Támogatjuk és aktívan pártoljuk az anyatejes táplálást
mint a babák táplálásának legtermészetesebb formáját.
E felől nincs vita. Azokban az esetekben azonban, amikor
nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a szoptatásnak
más akadálya van, speciális összetételű tápszereket és egyéb
táplálási megoldásokat tudunk biztosítani, akár tejfehérjeallergiával érintett újszülöttek, csecsemők táplálására is.
A tejfehérje-allergia a leggyakoribb csecsemőkori probléma,
melynek tünetei – hasmenés, hányás, ekcéma, sőt anafilaxia –
a szülők és babák számára is megterhelők.
2020-ban több piacon is megjelent a tehéntejfehérjére
allergiás csecsemők megfelelő növekedését és fejlődését
támogató, az allergiás tüneteket igazoltan hatékonyan
csökkentő speciális hipoallergén tápszer, az Althéra® HMO.
Az Althéra® HMO a Nestlé egyik szintetikusan előállított
anyatej-oligoszacharid (HMO) keverékét tartalmazza.

Személyre szabott megoldásokkal
a mikrotápanyag-hiány ellen
A BEAR BRAND dúsított élelmiszerek és italok
formájában kínál táplálkozási megoldásokat.
A BEAR BRAND a tápanyagtartalomra vonatkozó
információk jobb elérhetőségének javítása
érdekében a közelmúltban új digitális tápanyagkalkulátorral jelent meg, ez a Tibay Calculator.
A program a Fülöp-szigeteki szülőket segíti
abban, hogy pontos képet kapjanak gyermekük
étrendjének sokszínűségéről és minőségéről.
A Food and Nutrition Research Institute a Nestlé
kutatóival együttműködésben dolgozta ki ezt
az algoritmust, hogy ezzel értékelhessék a 6–12
éves gyermekek étrendjének sokszínűségét
és az esetleges tápanyaghiányokat pedig
feltérképezhessék.

A fogyasztók támogatása
a tápanyagbevitelre vonatkozó
tájékozott döntésekben

Segítség a családoknak
az egészséges döntésekben
Az egészséges táplálkozás oktatása elengedhetetlen ahhoz,
hogy vállalásunknak megfelelően 50 millió gyermeknek
segítsünk abban, hogy egészségesebb életet élhessenek.
Ezt a célt szolgálja a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért
kezdeményezésünk.
Ennek keretében 2020 májusában indítottuk útjára
legújabb, Cook Together (Főzzünk együtt) programunkat.
A mintegy 40 Nestlé márka részvételével induló programmal
több mint 225 millió szülőt értünk el, és ösztönöztük
a családokat arra, hogy töltsenek együtt több időt
a konyhában, miközben tápláló ételeket készítenek.
A szakácskönyvvel, különböző kihívásokkal és díjakkal
startoló második kampányra novemberben került sor.
Különleges csecsemőtáplálási
megoldások ott, ahol a szoptatás
nem lehetséges

A fiatalok támogatása
– virtuálisan is
A koronavírus-járvány miatt emelkedett
a munkanélküliek száma. Ez sajnos leginkább
a fiatalokat érinti, akik az egyik legfontosabb
generáció a gazdaság helyreállítása szempontjából. A Nestlé ezért kiterjesztette a Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért globális kezdeményezését, és
számos piacon új, virtuális gyakornoki programot
vezetett be.
A program a LinkedInnel, a Courserával és
a Miriadaxszal együttműködésben kidolgozott
kurzusokkal segíti a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek
javítását. A képzéseket úgy terveztük, hogy elvégzésük
támogassa a fiatalokat a felsőoktatásból a munka
világába történő váltásban. A résztvevők számára
vezető szakértők is tartanak tréningeket.

Az egyénekért és
a családokért

A közösségekért

A bolygónkért
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A gyerekeket tápláló ételek
elkészítésére oktatjuk

A Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért online oktatási
megoldásának kibővítésével javítjuk a fiatalok esélyeit
a munkaerőpiacon
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A megélhetéshez szükséges
jövedelem biztosítása
Meggyőződésünk, hogy minden gazdálkodónak
jár a megélhetéshez szükséges jövedelem.
Ennek a célnak az elérését szolgálja a kakaótermelők körében indított új Household Income
Accelerator Project.
A projekt 2020 augusztusában indult
kísérleti szakaszában 1000 farmer kap pénzügyi
támogatást ahhoz, hogy bevált mezőgazdasági
gyakorlatokkal, árnyékadó fák telepítésével
és a gyermekmunka visszaszorításával pozitív
társadalmi és környezeti hatásokat érjenek el.
A projektet folyamatosan nyomon követjük és
az eredményekről beszámolunk.

A farmerek elismerése
Minden csésze NESCAFÉ® mögött több ezer elkötelezett
kávétermelő áll. Szeretnénk, ha fogyasztóink személyesen is
megismernének néhány termelőt, akiknek kávétermékeinket
köszönhetjük.
2020 során egy multimédia-kampányban mutattuk be
és ismertük el a munkájukat. A kávétermelők történeteit
a csomagolásokon elhelyezett képeken, az áruházakban
kihelyezett posztereken, óriásplakátokon és közösségimédiamegjelenéseken keresztül osztottuk meg. A kávéfogyasztók és
a NESCAFÉ® előállításának legelső lépésében nélkülözhetetlen
farmerek közötti szorosabb kapcsolat létrehozását célzó
kampányunkkal több mint 9 millió fogyasztót értünk el.

Beruházásokkal biztosítjuk a gazdálkodó
közösségek fenntartható jövőjét

Innovatív csomagolóanyagok
a jövő szolgálatában
Kutatási és innovációs tevékenységünk
felgyorsításával tervezzük megvalósítani azt
a célunkat, hogy 2025-re kizárólag újrahasznosítható
vagy újrafelhasználható csomagolásokat
alkalmazzunk, és 30 százalékkal csökkentsük
a csomagolóanyagaink gyártásához felhasznált
újonnan gyártott műanyag mennyiségét. Ennek
során a következő öt pillérre építünk:
– Csökkentjük a csomagolások méretét és
és bennük a primer műanyag tartalmát:
Az élelmiszeripari minőségű újrahasznosított
műanyagokra való áttérés támogatására
30 millió dollárt fektettünk a Closed Loop
Leadership Fundba.
– Újrahasználható és újratölthető
rendszereket vezetünk be:
Franciaországban a Looppal, Chilében pedig
az Algramóval együttműködve bővítjük az
újrahasználható és újratölthető megoldások
palettáját.
– Élen járunk az alternatív anyagok
alkalmazásában: Ahol csak lehetséges,
így például a MAGGI® leveskocka belső
csomagolásában is, folyamatosan térünk át
a papírcsomagolásra. Az ágazatban elsőként
a PURINA® állateledel-üzletág jelent meg
a piacon újrahasznosítható rugalmas
műanyagcsomagolású nedves állateledellel.

Megkönnyítjük az újrafelhasználást és újratöltést támogató
megoldások elérését a fogyasztók számára

– Célunk a hulladékmentes jövő: A Nestlé Fülöp-szigeteki
vállalata 2020 augusztusában elérte a műanyag-semlegességet,
azaz ugyanannyi műanyagot gyűjt vissza, mint amennyit termel.
A Project STOP-pal együttműködésben pedig az indonéziai
műanyagszennyezés visszaszorításán dolgozunk.
– Magatartás-formálás: Minden munkatársunk részt vesz
a fenntartható csomagolással kapcsolatos képzéseken.
A NESCAFÉ® Dolce Gusto® márka Németországban és
Mexikóban újrahasznosítási kampányba kezdett
a fogyasztók körében.

A fogyasztók és a kávétermelők összekapcsolása

Az erdők védelme
és helyreállítása
Növényi alapú élelmiszerek
a jövő számára
A Nestlé számos növényi alapú élelmiszert és italt
kínál a fogyasztók számára. 2020 augusztusa óta
immár növényi alapú tengeritermék-helyettesítők is
megtalálhatók a portfóliónkban. A Garden Gourmet®
márka legújabb, növényi alapú tonhal-helyettesítője
hozzájárul a túlhalászás csökkentéséhez és
az óceánok biodiverzitásának védelméhez.
A hat természetes összetevőből készült magas
fehérje- és aminosav-tartalmú termék nem tartalmaz
mesterséges színezéket és tartósítószereket.
A tonhal-helyettesítőt a fehérjetudomány terén szerzett
tapasztalatainkat kamatoztatva, saját technológiánkkal
mindössze kilenc hónap alatt fejlesztettük ki.
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Az egyre bővülő növényi alapú
fehérjeforrások egészségesek és
előállításuk kevesebb erőforrást igényel

Facsemetékkel segítjük a gazdákat
a környezetformálásban

Az ellátási láncunkban előforduló erdőirtás
megállítása elengedhetetlen az éghajlatváltozás
elleni küzdelemben. Például az Elefántcsontparton található, biodiverzitás szempontjából
kiemelt Cavally természetvédelmi terület megőrzésére és újraerdősítésére a helyi kormánnyal
és az Earthworm Foundation civil szervezettel
kezdtünk együttműködésbe. A Kakaó és Erdő
Kezdeményezés (Cocoa and Forests Initiative)
részeként a Nestlé Kakaóterv 2,5 millió CHF
értékű beruházása keretében a beszállítóink
között végzett felméréssel biztosítottuk, hogy
tevékenységük ne érintsen védett területeket.
A termelők között facsemeteosztással járulunk
hozzá a gazdaságok környezetének fejlesztéséhez, melynek sikere modellként szolgálhat más
területek számára.
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Az érintettek bevonása

A lényegességi (materiality) értékelés
Tudjuk, hogy az érintettek prioritásai folyamatosan
változnak, és nekünk ennek megfelelően lépést kell
tartanunk a velünk szemben támasztott elvárásaikkal.
Kétévente hivatalos lényegességi értékelést végzünk,
melynek célja a Nestlé és az érintettek számára
legfontosabb kérdések meghatározása és priorizálása.
2020 során ezt a folyamatot továbbfejlesztettük.
Annak érdekében, hogy az egész vállalatra kiterjedően
10

A Nestlé környezetvédelmi,
társadalmi és irányítási (ESG)
tevékenysége 2020 során
összességében a maximális
5 pontból 4,9 pontot ért el.
Ez az élelmiszeripari szektor
átlagánál lényegesen jobb
eredmény.

Kiemelt

Emberi jogok

Karbonmentesítés

Felelős beszerzés
Biodiverzitás

Jelentős

Teljesítményünk legfontosabb mutatói

Nestlé lényegességi (materiality) mátrix

Geopolitikai és gazdasági környezet

Innovatív üzleti modellek

Kiskereskedőkkel folytatott kapcsolatok

Digitalizáció és technológia

Felelős vízgazdálkodás
(palackozott víz is)

Versenyképesség és termelékenység

Termékszabályozás és adózás
Közösségi kapcsolatok
Üzleti etika
Felelős marketing és
márkakommunikáció
Állatok jóléte

Kiberbiztonság

Termékcsomagolás és műanyagok
Változó fogyasztói magatartás
A portfólióba tartozó termékek tápértéke
Termékminőség és termékbiztonság

Tehetségek bevonzása és megtartása

Akvizíciók és beruházások

Közepes

biztosítsuk a tágabb értelemben vett fenntarthatósággal
kapcsolatos kockázatok és lehetőségek megjelenítését,
az értékelést teljes mértékben a Nestlé vállalati
kockázatkezelési folyamatába integráltuk.
Az értékelésért házon belül a Public Affairs és a Group Risk
Management területek voltak felelősek, de annak egészét –
az értékelés pártatlanságának biztosítása érdekében – egy
független külső fél végezte. A kutatási és tervezési szakaszt
követően 72 belső és külső érintettet kérdeztünk meg az
egyes témakörökről, és kértük őket azok fontosság szerinti
rangsorolására.
A tevékenységeinket az értékelés eredményeinek
megfelelően módosítjuk. Kiemelten kezeljük a vállalat,
a bolygónk egészsége, a társadalmi változások, valamint
a fenntartható és egészséges élelmiszerrendszer
szempontjából leglényegesebb kérdéseket.

Jelentősége az érintettek számára

Legfontosabb stakeholdereink a befektetők, a két- vagy
többoldalú szervezetek, a kormányzatok, a civil szervezetek,
az egyetemek, a helyi közösségek, a szállítók, a fogyasztóink,
a partnereink és a munkatársaink. Bár a járványhelyzet miatt
a tavalyi év kihívást jelentett a személyes találkozókat illetően,
tovább folytattuk a párbeszédet az érintettekkel.
Így például egy márciusi virtuális workshop
a kakaótermelők számára megfelelő megélhetést
biztosító jövedelem kérdését járta körül, míg a júniusi
EU Zöld Héten tartott webináriumon az Earthworm
Foundationnel közösen vizsgáltuk meg a műholdtechnológia
alkalmazásának lehetőségeit az erdőirtásmentes ellátási
lánc megvalósításában. Az érintettekkel összefogva
igyekeztünk megérteni, hogy a csomagoláson elhelyezett
tájékoztatók hogyan segítenek a fogyasztóknak abban, hogy
megalapozott döntést hozhassanak.
Júniusban Mark Schneider, a Nestlé vezérigazgatója volt
az egyik kiemelt előadója az ENSZ vállalatokat célzó Race
to Zero kampányának, melynek keretében a cégek vállalják,
hogy 2050-ig elérik a nettó zéró kibocsátást. A szeptemberi
Klímahéten a vezetőink kormányzati, üzleti és civil szervezeti
vezetőkkel vitatták meg az erdőirtás visszaszorításának
és az újraerdősítésnek a kérdését. Decemberben két
alkalommal is egyeztettünk az érintettekkel a Nestlé Nettó
Zéró Ütemtervről.
A Nestlé CSV Tanácsa minden évben aktív útmutatást
ad a Közös Értékteremtés feladataihoz. A CSV Tanácsban
különböző területek szakértői foglalnak helyet, így többek
között a vállalati felelősségvállalás, a stratégiaalkotás,
a fenntarthatóság, a táplálkozás, a vízügy és a vidékfejlesztés
kérdése is helyet kap a megbeszéléseken. Ez a szakértői
csoport tanácsadással és az eredményeink értékelésével
segíti a Nestlét a fontos szociális kérdések megértésében.
A CSV Tanács a Nestlé vezérigazgatójának és igazgatósági
tagjainak részvételével tartott tavalyi megbeszélésén
a fenntarthatóságról volt szó, és ezen belül azon
vállalásunkról, hogy a nettó üvegházhatású
gázkibocsátásunkat 2050-re nullára csökkentjük.

Sokszínűség és befogadás
Hulladékmentesítés
Hozzáférhető egészséges étrend

A Nestlé erős ESG eredménye
vezető helyet jelent az európai
élelmiszeripari ágazatban.

Közepes

Jelentős

Kiemelt

Hatása a Nestlé sikerére – Belső érintettek

Az MSCI ESG Research a Nestlé
ESG tevékenységét 2020-ban
AA besorolással értékelte.

Az éghajlatváltozás és vízügyi
listán továbbra is vezető helyet
foglalunk el.

Az egyénekért és
a családokért
A közösségekért
A bolygónkért
Hosszú távú
értékteremtés
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