Kuriame darnią ateitį: 2025 m. tikslai
ENVIRONMENTAL
Darnumo
kryptis

Poveikio klimatui
mažinimas

Darnumo
programa

Žaliosios
gamybos plėtra

2025 m.
strateginiai
tikslai
ir siekiai

2,0–2,2 GW

Žaliosios
gamybos
instaliuotoji galia

sumažintos ŠESD
emisijos (palyginti
su 2020 m.)

2021 m.
2020 m.

1,2 GW
1,1 GW

5,04 mln. t CO2 ekv.
5,37 mln. t CO2 ekv.

Gamtos išteklių
apsauga

Darbo ir
gyvenimo
dekarbonizacija

Žiedinės
ekonomikos
principų diegimas

Ekosistemų ir
biologinės
įvairovės apsauga

-23 %

Kiekvienas
verslo
segmentas

Teigiamas
poveikis

n/a
n/a

n/a
n/a

įgyvendina bent
po vieną
žiediškumą
skatinantį pokytį1

biologinei
įvairovei2

Darbuotojų
saugos
didinimas

0

SOCIAL

GOVERNANCE

Ateičiai pasiruošę
darbuotojai

Patikima
organizacija

Darbuotojų
ryšius ir sveikatą
puoselėjanti
darbovietė

≥50 %

Įvairi ir įtrauki
organizacija

≥34 %

Skaidri ir etiška
veikla

≥95 %

≥70 %

darbuotojų ir
rangovų
mirtinų
nelaimingų
atsitikimų.
Darbuotojų
TRIR <1.90

darbuotojų
rekomenduoja
Grupę kaip
darbdavį (eNPS)

moterų
aukščiausio
lygio
vadovaujančiose
pozicijose

darbuotojų
netoleruoja
korupcijos3

koreguoto
EBITDA iš tvarių
veiklų dalis4

2,01
0,45

57,4 %
56,0 %

27 %
28 %

97 %
96 %

64 % (212 mln. Eur)
70 % (171 mln. Eur)

Prisidedame
prie šių DVT

Darnumo kryptys buvo nustatytos atlikus reikšmingumo vertinimą, kurio metu savo nuomonę pateikė beveik 3 000 Grupės suinteresuotųjų šalių.
Visą vertinimą galima rasti mūsų svetainėje (nuoroda).
1.
2.
3.
4.

Atspari veikla ir
tvarios vertės
kūrimas

Kiekvienas iš keturių verslo segmentų įgyvendina bent vieną reikšmingą iniciatyvą, skirtą išteklių naudojimo mažinimui, pakartotinio išteklių panaudojimo arba perdirbimo skatinimui.
Pirma, įvertinant bendrą poveikį biologinei įvairovei ir, antra, koordinuojant veiksmus su aplinkos apsaugos ekspertais, siekiant sukurti teigiamą poveikį biologinei įvairovei (atkurti, kompensuoti natūralias buveines ir rūšių nykimą).
Remiantis metinės darbuotojų apklausos klausimu apie tai, kaip tikėtina, kad, pastebėję galimą korupciją, darbuotojai apie ją praneš. Lietuvos viešojo sektoriaus vidurkis – 19 proc. (2020 m.).
Tvarių veiklų dalis apskaičiuota vadovaujantis 2021 m. gruodžio 31 d. galiojusiu ES taksonomijos projektu.

