
 
 

 

 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset 
voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. 
Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja 
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com. 

 

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. syyskuuta 2019 

Nordea mukaan Collective Commitment to 
Climate Action -aloitteeseen 

Nordea ja 30 muuta pankkia ilmoittivat YK:n pääsihteerin Climate Action Summit -
ilmastohuippukokouksen yhteydessä käynnistäneensä Collective Commitment to Climate 
Action -aloitteen. Pankit allekirjoittivat viikonloppuna vastuullisen pankkitoiminnan 
periaatteet. 

Tämän uraauurtavan sitoumuksen myötä vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden kehittämiseen osallistuneet 
pankit ottavat konkreettisen askeleen kohti liiketoimintansa mukauttamista kansainvälisten ilmastotavoitteiden 
mukaiseksi. Mukana olevien pankkien varojen yhteismäärä on yli 13 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. 

 
Collective Commitment to Climate Action -aloitteessa esitetään konkreettiset toimet ja määräajat, joihin pankit 
sitoutuvat. Pankit tehostavat näin työtään Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
mukauttavat luotonantonsa muun muassa seuraavilla keinoilla: 
 
• Pankit mukauttavat luottosalkkunsa kuvastamaan ja rahoittamaan vähähiilistä, ilmastokestävää taloutta, 

jotta maapallon lämpötilan nousu saadaan rajoitettua selvästi alle 2 asteeseen ja mieluiten 1,5 asteeseen.  
• Pankit ryhtyvät konkreettisiin toimiin vuoden kuluessa ja käyttävät tuotteitaan, palvelujaan ja 

asiakassuhteitaan siten, että niiden avulla helpotetaan taloudellista siirtymävaihetta, joka on tarpeen 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. 

• Pankit kertovat julkisesti ilmastovaikutuksestaan ja edistymisestään aloitteen mukaisessa työssä. 
 
– Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden allekirjoittajana pyrimme mukauttamaan liiketoimintastrategiamme 
Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Collective Commitment to Climate Action -aloitteessa toimimme 
yhdessä muiden pankkien kanssa. Yhteistyö liittyy menetelmien ja skenaarioiden laatimiseen, vuoropuheluun 
sidosryhmien kanssa ja muihin toimiin, jotka voivat edistää siirtymistä vihreään talouteen. Uskon vahvasti, että 
pankkialan yhteistyö ja yhteiset toimet vaikuttavat siihen, miten alalla suhtaudutaan ilmastonmuutoksen tuomiin 
haasteisiin, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.  
 
Vastuullisuus on olennaisen tärkeä osa Nordeaa – liiketoimintaamme, rahoitus- ja sijoituspalvelujamme ja 
neuvontaamme. Sen ansiosta Nordea voi olla asiakkailleen turvallinen ja toimintavarma pankki. Kehitämme 
tuote- ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, jotta asiakkaamme voivat tehdä vastuullisia valintoja tietoisesti. Uusia 
tuotteitamme ovat esimerkiksi vihreät asuntolainat energiatehokkaita koteja varten, vihreät joukkolainat, vihreät 
yrityslainat ja vihreät autolainat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja varten sekä useat uudet vastuulliset rahastot ja 
vastuullisuuden ottaminen osaksi säästämiseen liittyvää neuvontaa. 
 
Lisätietoja Collective Commitment to Climate Action -aloitteesta on osoitteessa 
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/PRB-Collective-Commitment-to-Climate-Action-
18.09.19.pdf  
 
 

 
Lisätietoja: 
Ylva Hannestad, Deputy Co-Head of Group Sustainable Finance, +46 733 57 74 16 

Satu Malkamäki, konserniviestintä, 050 448 1182 
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