Közös Értékteremtés
Nestlé globális jelentés 2021
magyar nyelvű kivonat

Nestlé.
Feltárjuk az ételekben rejlő erőt,
hogy generációk életminőségét tegyük jobbá
A Nestlé Kakaóterv. A Nestlé az elefántcsontparti Didokóhoz hasonló kakaótermelő közösségekben élő gyermekek megfelelő minőségű oktatáshoz való hozzáférésében is segédkezik

Legfontosabb nem
pénzügyi eredményeink

2025-ig 1,2 milliárd svájci
frankkal segítjük a gazdákat
a talajmegújító talajművelési
gyakorlatok elsajátításában

Társadalmi és környezetvédelmi vállalásaink révén teremtünk közös értéket.

A vállalások megvalósulását
az üzleti teljesítményünket
alátámasztó, illetve a részvényeseink és más érintettek
számára értéket teremtő átfogó
mutatókkal mérjük. Ez az
oldal csak néhány kiemeltet
tartalmaz ezek közül, az összes
a Fenntarthatósági és Közös
Értékteremtés Jelentésünkben
található.

Vállalásunk
2050-re nettó zéró
üvegházhatású gázkibocsátás.
A 2018-as alapértékhez képest
2025-re 20 százalékkal, 2030-ra
50 százalékkal csökkentjük az 1.,
2. és 3. kategóriába tartozó ÜHGkibocsátásunkat.

A vonatkozó KPI*
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millió tonna
ÜHG-kibocsátás-csökkenést (CO2e)
értünk el 2018 óta a Nestlé különböző
projektjei révén.
2021 során további 9,7 millió tonna
üvegházhatású gázt távolítottunk el
a légkörből, ez összesen 13,7 millió
tonna CO2 egyenértéknek felel meg.
Terv szerint halad

Vállalásunk

A vonatkozó KPI*

2022 végéig erdőirtásmentesek
lesznek elsődleges hús-, pálmaolaj-,
cellulóz és papír-, szója- és
cukorellátási láncaink.

2021-ben az említett ellátási láncok
ennyi százaléka volt erdőirtásmentes.

97,2%

Terv szerint halad

Vállalásunk

*	Nem pénzügyi
teljesítménymutatóink
meghatározását
a www.nestle.com/esg-kpis
oldalon a környezetvédelmi,
szociális és vállalatirányítási
(ESG) fő teljesítménymutatókra
(KPI) vonatkozó módszertant
és beszámolási terjedelmet
meghatározó dokumentum
tartalmazza.
	Az EY a jelen oldalon bemutatott
négy KPI vonatkozásában
korlátozott bizonyosságot
nyújtó ellenőrzést végzett.
Az erre vonatkozó nyilatkozat
és az EY független véleménye
a www.nestle.com/assurancestatement oldalon olvasható.
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2025-ig harmadával csökkentjük
a csomagolóanyagaink gyártásához
felhasznált újonnan gyártott
műanyagok mennyiségét.

A vonatkozó KPI*

8,1%-kal

csökkentettük a csomagolóanyagokban felhasznált újonnan
gyártott műanyagok mennyiségét
2021-re a 2018-as értékhez képest.
Terv szerint halad

Vállalásunk
2022-re 30 százalékkal több nő
lesz a legfelső 200+ felsővezetői
pozícióban.

A vonatkozó KPI*

27,2%-kal

nőtt a legfelső 200+ felsővezetői
tisztséget betöltő nők aránya.
Terv szerint halad

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
bolygónkra – most és a jövőben egyaránt.
A közös értékteremtés szemlélet fejlődése
A közös értékteremtés (CSV – Creating Shared Value) mindig
is tevékenységünk alapját képezte. Meggyőződésünk, hogy
a Nestlé csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha nemcsak
a részvényeseink, de a társadalom számára is értéket tudunk
teremteni. Tevékenységeink és termékeink célja évtizedek
óta, hogy pozitív hatással legyünk a társadalomra és
előmozdítsuk a Nestlé sikerét.
A közös értékek most még fontosabbak, mint ezelőtt bármikor.
Az első ENSZ Élelmezési Rendszerek Csúcstalálkozója
megfogalmazta, hogy a fenntartható fejlődési célok (SDG –
Sustainable Development Goals) megvalósítása érdekében
át kell alakítani az élelmezési rendszereinket. Nyolc évvel
a fenntartható fejlődési célokra kitűzött 2030-as határidő
előtt a Nestlé teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy
fokozza a világ lakosságának ellátását biztosító méltányos,
nettó zéró kibocsátással járó és a természetre jótékonyan
ható élelmezési rendszerekre való átállást.
Előtérben a lényeges szempontok
Tudjuk, hogy az állandóan változó világban az érintettek
prioritásai is folyamatosan változnak, ezért az elvárások
teljesítése érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk és
újraértékeljük a tevékenységeinket. Az érintettekkel
folytatott megbeszélések alapján kétévente átfogó
lényegességi értékelést végzünk, melynek célja a Nestlé és
az érintettek számára legfontosabb gazdasági, társadalmi és
környezetvédelmi kérdések meghatározása és rangsorolása.

Az értékelés útmutatást nyújt ahhoz, hogy milyen kérdésekre
összpontosítsuk a belső erőforrásainkat, és mely területekre
fordítsunk kiemelt figyelmet a beszámolóinkban.
Annak érdekében, hogy az egész csoportra kiterjedően
biztosítsuk a tágabb értelemben vett fenntarthatósággal
kapcsolatos kockázatok és lehetőségek megjelenítését,
az értékelést teljes mértékben a Nestlé vállalati
kockázatkezelési folyamatába integráltuk. A nestle.com
oldalon elérhető angol nyelvű teljes CSV riport pénzügyi
fejezete bővebb tájékoztatással szolgál a tevékenységünket
érintő főbb kockázatokról.
Az érintettekkel folytatott interjúkat 2021-ben adatalapú
információkkal egészítettük ki. Ennek során arra jutottunk, hogy
az éghajlatváltozás és a karbonmentesítés világszinten továbbra
is kiemelkedő, míg a vízgazdálkodás, az emberi jogok és a felelős
beszerzés fokozott jelentőséggel bír. Megfigyeltük továbbá, hogy
a sokszínűség és befogadás, valamint a biodiverzitás jelentősége
is megnőtt. A Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés
Jelentésünk az összes témakört tartalmazza.
Jelen összefoglalóban a lényegességi értékelés legfőbb
szempontjaira térünk ki. A Fenntarthatósági Számviteli Standard
Testület (SASB – Sustainability Accounting Standards Board)
által kijelölt – a feldolgozott élelmiszerekre és alkoholmentes
italokra vonatkozó – standardokkal való kereszthivatkozással
biztosítjuk, hogy a befektetők szempontjából legrelevánsabb
témaköröket tárgyaljuk. A lényegességi értékelésünket 2022
folyamán teljeskörűen aktualizáljuk.
A Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentésünk
a következő oldalon érhető el: www.nestle.com/csv-report-2021
A lényegességről a weboldalunkon olvashatnak
bővebben: www.nestle.com/materiality.
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ERDŐ-POZITÍV VÁLLALÁSAINK

A
regeneratív
élelmezési
rendszerek
széles körű
elterjesztése

Az erdők és természetes
ökoszisztémák védelme és
helyreállítása a Nestlé Nettó nulla
vállalásának és a REGENERATÍV
élelmezési rendszerekre való
áttérést támogató tevékenységének
lényeges része
ERDŐ-POZITÍV VÁLLALÁSAINK

Az élelmezési rendszer átalakítása elengedhetetlen az éghajlatváltozással kapcsolatos akut kihívások kezeléséhez és az ENSZ
2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához.
MUNKATÁRSAINK MONDJÁK

„Húsz év mezőgazdasági
projekttapasztalattal
rendelkezünk. Itt az ideje, hogy
szintet lépjünk.”
Pascal Chapot
mezőgazdasági igazgató
Svájc
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A Nestlénél tudjuk, hogy sürget
az idő. A közös értékteremtés melletti
régóta fennálló elkötelezettségünkre
alapozva olyan úton indulunk el, amely
túlmutat a fenntarthatóságon: ez
a megújulás és a megújítás. Célunk,
hogy elősegítsük a környezet védelmét,
megújulását és helyreállítását, valamint
javítsuk a gazdák megélhetését és
a gazdálkodó közösségek jólétét.
2021 szeptemberében online párbeszédet
kezdeményeztünk a regeneratív
élelmezési rendszerek széles körű
elterjesztéséről. Megszólítottuk és
meghallgattuk az érintettek számos
csoportját, akik segítségünkre lehetnek
az ambiciózus út következő lépéseiben.
Meggyőződésünk, hogy a talajegészség

javulását, a vízkörforgás helyreállítását
és a biodiverzitás növelését elősegítő
talajmegújító mezőgazdasági gyakorlatok
alkalmazásával közvetlen és hosszú
távú hatást érhetünk el. Ez a munkánk
többek között a Nestlé Kakaóterv,
Nescafé Terv és a Nespresso AAA
Fenntartható Minőség program
keretein belül történik. Az eredmények
a fenntartható élelmiszer-termelés
alapjául szolgálnak, és nagy mértékben
hozzájárulnak a klímavédelmi céljaink
teljesítéséhez. A méltányos átálláshoz
elengedhetetlen, hogy a kockázatok
és költségek átvállalásával világszerte
támogassuk azokat a gazdákat, akik
felvállalják az ezzel járó kockázatokat.
Ezért 2025-ig az alábbi három kiemelt

területen 1,2 milliárd svájci frankkal segítjük
a gazdákat a talajmegújító talajművelési
gyakorlatok elsajátításában:
-	korszerű tudományos megoldások
és technológiák;
- beruházástámogatás;
-	prémium ár a talajmegújító mezőgazdasági
művelésből származó terményekért.
A regeneráció vagy megújulás fogalma
a mezőgazdasági gyakorlatokban jelent meg
elsőként, de azóta sokkal több mindent
értünk alatta. Ahhoz, hogy az eljövendő
generációk számára élelmet biztosítsunk,
nem elég, hogy pusztán nem okozunk kárt.
Muszáj minden tekintetben pozitív hatással
lennünk az élelmezési rendszerekre.

Egy évtized munkára és tapasztalataira épülő, három pilléren alapuló Erdő-pozitív
stratégiánk célja:
-	2022 végéig elérni, majd fenntartani, hogy elsődleges hús-, pálmaolaj-, cellulóz
és papír-, szója- és cukorellátási láncaink erdőirtásmentesek legyenek;
-	fellépni az ellátási láncainkban azért, hogy az őslakosok és helyi
közösségeiknek tiszteletben tartása mellett – többek között évi 20 millió
fa ültetésével – segítsünk a lepusztult és megritkult erdők és természetes
ökoszisztémák helyreállításában;
-	együttműködni a kormányzatokkal, beszállítóinkkal és más szereplőkkel
olyan nagyszabású projektekben, melyek célja azoknak a tájrendszereknek
a helyreállítása, ahonnan alapanyagainkat beszerezzük.
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A Cerelac tejpép
sokféle tápláló
gabonából
készült, amely
csecsemőknek
hat hónapos
kortól adható
kiegészítő
táplálékként

Feltárjuk az ételekben rejlő erőt
Az étkezés több, mint puszta tápanyagpótlás – társasági
esemény és kulináris élvezet. Meggyőződésünk, hogy
felelősséggel és mértékkel fogyasztva minden termék
a kiegyensúlyozott táplálkozás részét képezheti.
Termékeink tápértékprofilját teljes értékű gabonák, fehérjék
és rostok hozzáadásával, cukor-, só- és telített zsírtartalmuk
csökkentésével javítjuk, megtartva azok megszokott ízét.

VEZETŐ INDEXEK
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Kutatásaink során keressük
a lehetőségeket, hogy tápanyagdús
termékeinket, például a gabonaalapú
pépeket megfizethetőbbé és elérhetőbbé
tegyük, a régi kedvenceket – mint
amilyenek a Maggi leveskockák,
a tésztaételek és a tejitalok (pl. Bear
Brand) – pedig igyekszünk mikrotápanyagokkal dúsítani, hogy ezzel is
elejét vegyük a tápanyaghiánynak.
A Vuna és a Wunda a közelmúltban
kifejlesztett ízletes és tápláló növényi
alapú fehérjeforrások, melyek környezetre
gyakorolt hatása is alacsonyabb.
Vegetáriánus és klasszikus márkáinkkal
egyaránt támogatjuk a növényi alapú
élelmiszerek és italok fogyasztását.
A Nestlé 2021-ben immár másodszor
nyerte el az Access to Nutrition Initiative
(ATNI) globális index első helyezését,
ami a táplálkozással kapcsolatos
tevékenységünk, stratégiánk és
politikánk, valamint a portfóliónk
egészségességének külső elismerése.
A fogyasztók számára megfizethető és
hozzáférhető, tápláló termékeket biztosító
pénztárcabarát termék (PPP – Popularly
Positioned Products) stratégiánkat
ágazatvezető gyakorlatként ismerték el.

Felelős reklámozás
A Nestlé 2021-ben bekerült az FTSE4Good
csecsemőtápszer (BMS) indexébe,
és második helyezést ért el az ATNI
BMS-indexében. A vállalat Mexikóban
és a Fülöp-szigeteken – ahol a csecsemőtápszer-gyártók marketinggyakorlata
értékelésre került – minden tekintetben
megfelelt az előírásoknak.
2021 elején közzétettük a BMS cselekvési
felhívására adott válaszunkat. A Nestlé
egyoldalúan vállalta, hogy 2022 végéig
minden országban felhagy a 0–6 hónapos
korú csecsemők számára készült
tápszerek reklámjával.

Elkötelezettek vagyunk az átláthatóság
mellett, melynek részeként a weboldalunkon
(www.nestle.com/compliance-record) minden évben
közzétesszük a WHO kódexének való megfelelést igazoló
jelentésünket. A gyermekeket célzó felelős reklámozás
terén továbbra is ágazatvezetők vagyunk. Az ATNI
globális indexe ismét elismerte a gyermekeknek szóló
marketingkommunikációra vonatkozó szabályzatunkat és
az esetleges nemmegfelelőségek korrekciójáért felelős
globális rendszerünket.
2021 júliusában az új Nemzetközi Élelmiszer és Italszövetség (IFBA – International Food & Beverage Alliance)
másik 10 tagjával egyetemben aláírtuk az IFBA felelős
marketinggyakorlatokra vonatkozó vállalását.
Ez a gyermekeket célzó reklámok tekintetében a 12 éves
korhatárt 13 évre emeli, és az egész ágazatra kiterjedően
hozzájárul a felelős marketingszínvonal javításához.
Minőség és biztonság mindenek felett
A minőség és a biztonság számunkra elsődleges.
Ez vonatkozik a fogyasztóknak kínált teljes portfóliónkra:
élelmiszerekre, italokra, rendszerekre és szolgáltatásokra
egyaránt. A minőségbiztosítás és termékbiztonság a Nestlé
tíz üzleti alapelvének egyike, melyhez kapcsolódóan
a tevékenységünkre a minőségbiztosítási szabályzatunk
a mérvadó. A világ minden táján alkalmazott, független
testület által tanúsított minőségirányítási rendszerünk
szavatolja az élelmiszer-biztonságot, valamint a törvényi
és felügyeleti előírásoknak, ISO-szabványoknak és belső
előírásainknak megfelelő minőséget.

környezeti és állatjóléti kockázatainak értékelésére,
kezelésére és bejelentésére.
Fejlődésünk mérésére a fenntarthatóan termesztett
nyersanyagokra vonatkozó új teljesítménymutatót (KPI)
határoztunk meg, amely 14 elsődleges nyersanyagra – kávé;
kakaó; tejtermékek; cukor; gabonák és gabonapelyhek;
mogyoró; pálmaolaj; cellulóz és papír; szója; zöldségek;
fűszerek; kókuszdió; hal és tenger gyümölcsei; hús, szárnyas
és tojás – vonatkozóan határoz meg egy sor követelményt.
Egy nyersanyag akkor tekinthető fenntarthatónak,
ha megfelel az alábbi minimumkövetelményeknek:
– visszakövethető a származási, termesztési helyig
(gazdaság vagy termelőszövetkezet);
– ezen a helyen a Nestlé Felelős Beszerzésre Vonatkozó
Szabályzatában foglaltaknak megfelelően
az ellátási lánc potenciális vagy tényleges hatásainak
értékelésére, kezelésére és bejelentésére szolgáló
emberi jogi és környezetvédelmi átvilágítási rendszerek
vannak hatályban;
– a közvetlen (Tier-1) beszállítók mérhető előrelépést
mutatnak az ellátási láncban azonosított hatások
kezelésében és – adott esetben – az állatok jóléte terén.
2021 során az új KPI-ok meghatározására és a jövőbeli
beszámolási alapok kialakítására koncentráltunk.

Az emberi jogok tisztelete
A Nestlé minden ellátási láncában elkötelezett az emberi
jogok tiszteletben tartása és előmozdítása iránt. A hosszú
távon jó minőségű és megfizethető élelmiszereket biztosító
megújuló élelmezési rendszerekre való igazságos átállás
a gazdák biztos megélhetése és az alkalmazkodó gazdálkodó
közösségek nélkül elképzelhetetlen.
Globális élelmiszeripari vállalatként az értékláncban rejlő
emberi jogi kockázatok értékelése, kezelése és orvoslása
a rendszerek összetettsége miatt folyamatos feladatot jelent.
Az elmúlt évtized tanulságai alapján az átvilágítási eljárásunk
megerősítése érdekében 2021 decemberében aktualizáltuk
emberi jogi keretrendszerünket. Következő lépésként
minden jelentős emberi jogi kérdésről akciótervet készítünk
és teszünk közzé. Az egyes akciótervek tartalmazzák
az ellátási láncokban végrehajtandó intézkedéseinket,
valamint a kiváltó okok megszüntetéséhez szükséges közös
intézkedéseket és együttműködéseket. Az új keretrendszer
segítségével minden piacunkon előre felkészülhetünk az
emberi jogi átvilágításra vonatkozó jogszabályok változására.
A fiatalok támogatása
A megújuló élelmezési rendszerekre való átállás a termelők,
a dolgozók és a fogyasztók következő nemzedékének
részvétele nélkül nem lehetséges.
A Nestlé vállalja, hogy 2030-ig világszerte 10 millió
fiatalnak segít gazdasági lehetőségekhez jutni.

A hosszú távon
jó minőségű és
fenntartható
ellátás biztosítása
érdekében segítünk
a fiataloknak,
hogy jövedelmező
és fenntartható
jövőt lássanak a
mezőgazdaságban

Fenntartható módon termelt nyersanyagok beszerzése
Beszállítóinkkal és a gazdákkal már évek óta együttműködve
biztosítjuk a nyersanyagok nyomonkövethetőségét és
felelős beszerzését, de most magasabbra tesszük a lécet,
és egy sokkal átfogóbb és szisztematikusabb megközelítést
alkalmazunk az ellátási láncunk esetleges társadalmi,
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A Nestlé 2021-es
Közös Értékteremtés
(CSV) díját a fiatalok
hulladékok jelentette
kihívások globális
kezelését célzó
oktatásával foglalkozó
mexikóvárosi
társadalmi
vállalkozás,
a Promesa nyerte

Az e területen végzett munkánk nagy részét a Nestlé a Fiatalok
Foglalkoztatásáért program keretein belül folytatjuk, mely
a fiatalokat az elhelyezkedési esélyeik javítását és vállalkozói
készségeik fejlesztését elősegítő képzéssel és eszközökkel
segíti. A program a fiatal agrárvállalkozók képzésével évek óta
hozzájárul a gazdálkodók új nemzedékének kineveléséhez.
2021-ben tovább folytattuk az egy évtizedre visszatekintő
Agrárvállalkozói Programunkat, melynek gerincét
a mezőgazdák üzleti iskolái jelentik. Itt a gazdák
elsajátíthatják mindazokat az üzleti készségeket, melyekkel
megszilárdíthatják a gazdaságaik pénzügyi helyzetét.
A nemek közti egyenlőség előmozdítása
Annak érdekében, hogy a társadalmat jobban tükröző és
szolgáló, sokszínűbb vállalatot építsünk, vállaltuk, hogy
2022-re a legfelső 200+ felsővezetői pozícióban 30 százalékra
növeljük a nők arányát. Ezzel a célkitűzésünkkel olyan
kézzelfogható példát szeretnénk mutatni, amely
az egész vállalatra kiterjedően támogatja és megerősíti
a nőket. Ennek érdekében megalkottuk többek között
az inkluzivitást célzó nemsemleges Nestlé Globális
Szülői Támogatási Szabályzatot, és áprilisban aktualizáltuk

MUNKATÁRSAINK MONDJÁK

„Az esélyegyenlőség iránti elkötelezettségünk
hosszú múltra tekint vissza.”
Nilufer Demirkol
Sokszínűségért és befogadásért
felelős vezető
Svájc
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A Nestlé
ásványvízüzletága
olyan, a helyi
közösségeket érintő
vízgazdálkodási
kockázatok
enyhítésén dolgozik,
mint az áradásveszély vagy
a vízhiány

a Diszkriminációellenes Szabályzatot.
Számos területet – például az
önkéntelen előítéleteket – érintő
képzéseket, valamint mentorálási és
támogató programokat folytatunk,
melyek célja női munkatársaink
felkészítése a felsővezetői pozíciókra.
Miután elérjük 30 százalékos célunkat,
még magasabbra tesszük a lécet.

2021-ben a legfelső 200+ felsővezetői
poszt 27,2 százalékát nők töltötték be.
2022 januárban a Bloomberg Equality
Index immár a negyedik egymást
követő évben ismerte el
a nemek közötti munkahelyi
egyensúly terén tett erőfeszítéseinket.
Az ellátási láncunkban dolgozó nagyszámú női gazdát
helyes gazdálkodási gyakorlatokat, pénzügyi és
vezetői ismereteket nyújtó képzésekkel támogatjuk,
javítva üzleti lehetőségeiket, jövedelmüket és pénzügyi
függetlenségüket. A női gazdáknak emellett számos
egyéb módon kedvezünk: segítünk nekik földhöz jutni, de
tájékoztató programokat és hitellehetőségeket is kínálunk,
gazdálkodó partnereink és agrármérnökök számára pedig
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságot
előmozdító oktatásokat tartunk. Tesszük mindezt azért,
hogy a mezőgazdasági ágazatban is minél jobban tetten
érhető legyen a sokszínűség és a méltányosság.
Küzdelem az éghajlatváltozás ellen
A Nestlé egyaránt felismerte az éghajlatváltozás által
a vállalatra leselkedő veszélyeket és a határozott lépésekre
hajlandó cégek előtt álló lehetőségeket. Ezért is tettük meg
a nettó zéró kibocsátásra vonatkozó vállalásunkat. Megértettük
az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat, köztük
a szűkülő ellátási lehetőségeket, a szakpolitikai változásokat
(például a szén-dioxid-kibocsátáshoz kapcsolódó emelkedő
adókat, földhasználati korlátozásokat és a mezőgazdasági
támogatások változását), valamint a jó hírnevünkkel
kapcsolatos társadalmi aggályokat.
Mivel a összes, közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátásunk
70 százaléka is a mezőgazdasági ellátási láncból
származik, elsődlegesen a termelőknél előforduló fizikai
kockázatokat vizsgáljuk. Egy évtizedes munkánk révén
mára szilárd terveink vannak az ellátási lánc ellenálló
képességének javítására, a gyakorlatok átalakítására és
a hatások enyhítésére. Ezek közé tartozik a szárazságtűrő
kávéfajták nemesítése (lásd a kávé- és kakaóüzletágra
vonatkozó esettanulmányt), valamint az új technológiák
bevezetését célzó beruházások, melyek egyszerre fokozzák
a tejgazdaságok hatékonyságát, csökkentik a kibocsátás
szintjét és javítják az állatok jólétét.

A tavalyi év során az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi
közzétételekkel foglalkozó munkacsoport (Taskforce on
Climate-related Financial Disclosures – TCFD) elvárásainak
megfelelően folytattuk az értékláncunkban hosszabb
idősíkon érvényesülő fizikai kockázatok értékelését. Ennek
részletei a második TCFD-jelentésünkben olvashatók:
www.nestle.com/tcfd-report. 2021-ben csatlakoztunk
a természettel kapcsolatos pénzügyi közzétételekkel
foglalkozó munkacsoporthoz is, amelyben hasznos
ismeretekre tehetünk szert a természeti környezetünkhöz
kapcsolódó kockázatok és függőségek megértéséhez.

mexikóvárosi társadalmi vállalkozás nyerte, amely egész
Latin-Amerika területén az iskolákban készíti fel a fiatalokat
a hulladékok jelentette globális kihívás elleni küzdelemre.

A műanyagszennyezés visszaszorítása
A műanyag hulladékok kezelésének kérdése sürgős prioritás,
amit nagyon komolyan veszünk. Célunk, hogy a jövőben az
általunk használt semmilyen csomagolóanyag, így a műanyag
csomagolás se végezze szemétlerakóban vagy hulladékként
sehol, így az óceánokban, tavakban vagy folyókban sem.

Mivel a víz közös érték, a kihívásokkal kizárólag a helyi
érintettekkel együttműködésben nézhetünk szembe.
Ásványvízüzletágunk úttörő munkát végez a vízkörforgás
megújítása terén.

A műanyag hulladékokat öt stratégiai munkafolyamat
mentén szorítjuk vissza. Ezek a csomagolóanyagok
mennyiségének csökkentése; az újrafelhasználható és
újratölthető rendszerek széles körű bevezetése; az alternatív
anyagok alkalmazása; a hulladékmentes jövőt szolgáló
infrastruktúra támogatása; és a szemléletváltás elősegítése.
A csomagolóanyagokban használt újonnan gyártott
műanyagok arányát 2018-hoz képest 2021-re 8,1 százalékkal
csökkentettük, és felgyorsítjuk a műanyag csomagolóanyagok mérséklését célzó lépéseinket is.
A Nestlé Fülöp-szigeteki vállalata számára 2021 volt az első
év, amikor tevékenységük egész évben műanyagsemleges
volt. Ennek során partnereikkel együtt több mint 27 000 tonna
műanyag hulladékot gyűjtöttek és dolgoztak fel, ami
valamivel több, mint amennyit a piac ugyanezen időszak
alatt megtermelt.
A Nestlé 2021. évi Közös Értékteremtés (CSV) díját öt
olyan szervezet nyerte el, melyek a hulladékok jövőjének
átalakításán dolgoznak, és közelebb visznek a körforgásos
gazdaság megvalósításához. A fődíjat a Promesa, egy

A felelős vízgazdálkodási gyakorlatok fejlesztése
Hosszú távú sikerünk kulcsa, hogy fenntartható
vízhozzáféréssel rendelkezzünk azokban a térségekben,
ahonnan a nyersanyagainkat vásároljuk, illetve ahol
termékeinket előállítjuk és értékesítjük. A tudósok
előrejelzése szerint az éghajlatváltozás miatt 2050-re
a vízgyűjtő területek mintegy fele kimerül.

Az ellátási láncunkban a beszállítókkal és a gazdákkal
együttműködve azon dolgozunk, hogy fokozzuk a már most
vízhiányos vagy az éghajlatváltozás miatt a jövőben vélhetően
vízhiányossá váló területek ellenálló képességét.
A magas prioritású területeken az adott termények, így
a gabonák, a kávé, a tejtermékek, a cukor és a paradicsom
igényeinek megfelelő akcióterveket dolgoztunk ki, és a felelős
vízgazdálkodást beépítjük a talajmegújító mezőgazdasági
gyakorlatok elterjesztését célzó globális programunkba.
A vízkörforgás megújulásának előmozdítása
A Nestlé ásványvízüzletága 120 millió svájci frankos
beruházással segíti a palackozóüzemek körüli területek
ökoszisztémáinak megújítását célzó több mint 100 projektet.
Ezek 2025-től kezdődően segítenek majd abban, hogy
a vállalat működése során felhasználtnál több vizet lehessen
megtartani a természetes környezetben.
Buxtonban, a híres brit fürdőhelyen a helyi érintettekkel karöltve
dolgozunk az áradások megelőzésére szolgáló gyakorlati és
természetes megoldásokon. A célunk, hogy fokozzuk a talaj
vízmegtartó képességét, és ezzel elejét vegyük annak, hogy
a víz túl gyorsan szivárogjon át a folyóba, ezzel áradást okozva.
A buxtoni intézkedéseink célja emellett a biológiai sokszínűség
megőrzése és a szénmegkötés javítása.
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IPARI HULLADÉKBÓL ENERGIA

Nettó zéró
vállalásunk
eredményei egy
év elteltével
A Nescafé és Nespresso üzemeiben keletkező kávéhulladékot a Henniez ásványvízpalackozó üzemünk fűtését és a helyi lakosok villamosenergia-ellátását biztosító
biogázemésztőben hasznosítjuk

A Nestlé 2020 decemberében tette közzé a részletes és feszes Nettó
Zéró Ütemtervét, mely bemutatja, hogy a vállalatunk növekedése
mellett milyen lépésekkel tervezzük a 2018-as értékekhez képest
2030-ra a felére csökkenteni a közvetlen és közvetett ÜHGkibocsátásunkat, majd 2050-re elérni a nettó zéró kibocsátást.
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) tavaly augusztusban közzétett
jelentése megerősítette, hogy a klímaválság erősödik. A vállalások már nem
elegendőek – egyértelmű, hogy nagyszabású és gyors cselekvésre van szükség.
A dél-afrikai Skimmelkrans Nettó
Zéró Szén-dioxid-kibocsátás projekt

Elhatároztuk, hogy 2023-ra
kialakítjuk a Nestlé első nettó zéró
kibocsátású tejgazdaságát
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Az ütemtervünk közzététele óta eltelt
évben útjára indítottuk az új Erdőpozitív stratégiánkat, egy öt évre szóló,
1,2 milliárd svájci frankos beruházási
projekttel mozdítjuk elő a talajmegújító
mezőgazdasági gyakorlatokat, és négy
márkánk esetében megvalósítottuk
a karbonsemlegességet.
A világ minden táján támogatjuk
a gazdákat az ökoszisztémákat védő,

a biológiai sokszínűséget támogató
és a gazdálkodással járó szén-dioxidkibocsátást mérséklő gyakorlatok
bevezetésében.
A munka egy részében a gazdákkal
fennálló közvetlen kapcsolatunk
révén is részt veszünk. Az egyik
ilyen projekt a Dél-Afrikában
folyó Skimmelkrans Nettó Zéró
Szén-dioxid-kibocsátás projekt
(Skimmelkrans Net Zero Carbon
Emissions Project), melynek célja,
hogy 2023-ra kialakítsuk a Nestlé első
nettó zéró szén-dioxid-kibocsátású
tejgazdaságát. A beszállítókon
keresztül beszerzett nyersanyagok
esetében pedig a beszállítóinkkal

dolgozunk együtt a projekteken.
Célunk, hogy a működésünkhöz
szükséges villamosenergiát 2025-re
100 százalékban megújuló forrásból
állítsuk elő.
Az ÜHG-kibocsátásunkról negyedévente számolunk be a Nestlé
vezetőségének. Cégünk környezetvédelmi projektjeivel 2018 óta 4 millió
tonna ÜHG-kibocsátáscsökkenést
(CO2e) értünk el. További projektekkel
9,7 millió tonna üvegházhatású gázt
távolítottunk el, ez összesen
13,7 millió tonna CO2 egyenértéknek
felel meg. Mindez összhangban áll azzal
a célkitűzésünkkel, hogy 2030-ra a felére
csökkentsük a kibocsátásunkat. Ennek

érdekében további lépéseket tervezünk.
A Nettó Zéró Ütemtervünk itt
olvasható: www.nestle.com/net-zero
Előmozdítjuk a változást
A tavalyi év során tovább folytattuk
az ÜHG-kibocsátás gyors és
folyamatos csökkentését célzó
ambiciózus kormányzati szakpolitikát
és a magánszektor vezető szerepét
támogató tevékenységünket.
Ennek során:
-	csatlakoztunk többek között
a Világgazdasági Fórum, a We
Mean Business és a Glasgow Is
Our Business kormányzatokhoz
intézett felhívásaihoz, melyben az

éghajlatváltozással kapcsolatos közös
vállalások fokozását és az 1,5 °C-os
célkitűzés eléréséhez szükséges
intézkedéseket várjuk el;
-	felszólaltunk a COP26-on, az ENSZ
Éghajlatváltozási Konferenciáján
azon szervezetek mellett, melyek
globális szinten hatékonyabb
fellépésre sürgetik a döntéshozókat;
-	a piacok szintjén folytatott lépéseink
között szerepel a nettó zéró
célkitűzésünk összehangolása
a nemzeti vállalásokkal, például
a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön,
valamint részvétel az egyes
országokhoz intézett, a kibocsátások
csökkentésének felgyorsítását
sürgető felhívásokban.
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