DECLARAȚIA TRANSVERSALĂ A
GRUPULUI SOCIETE GENERALE
CU PRIVIRE LA PROTECȚIA
BIODIVERSITĂȚII
După cum este definită de Convenția privind diversitatea biologică, biodiversitatea
înglobează variabilitatea organismelor vii. Aici sunt incluse diversitatea din cadrul
speciilor, între specii și ecosisteme.
Conservarea biodiversității, mentenanța serviciilor ecosistemice și o gestionare durabilă a
resurselor naturale vii sunt aspecte cheie ale unei dezvoltări durabile. Respectarea și
conservarea biodiversității sunt recunoscute la nivel internațional prin Convenția privind
diversitatea biologică, Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și
floră pe cale de dispariție, Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale
sălbatice, Convenția asupra zonelor umede (Ramsar) și Convenția UNESCO privind
protecția patrimoniului mondial cultural și natural și Programul „Omul și biosfera”.
Conștienți de ritmul alert în care se pierde biodiversitatea la nivel global, Grupul se
angajează să respecte și să conserve biodiversitatea, unul dintre elementele
fundamentale ale Sistemului de gestionare a riscului social și de mediu al Grupului și
își încurajează clienții să facă același lucru.
Societe Generale și filialele sale (Grupul) fac eforturi să respecte prevederile legale și de
reglementare din teritoriile unde operează, cu privire la protejarea speciilor, habitatelor și
ecosistemelor și se așteaptă ca și furnizorii și clienții săi să le respecte în mod similar. În plus
față de aceasta, Grupul este conștient de rolul său în prevenirea impacturilor grave asupra
biodiversității legate de achizițiile, produsele și serviciile sale și folosește standardele
internaționale menționate anterior ca referințe pentru protecția biodiversității.
în acest scop, Grupul a conceput Principiile Generale sociale și de mediu (E&S) și Politicile
de sector E&S pentru a clarifica criteriile implementate pentru fiecare dintre sectoarele
sensibile în care este implicat. Sistemul de gestionare a riscului E&S, descris în Principiile
Generale E&S este structurat în jurul a trei etape: identificarea, evaluarea și prevenirea sau
atenuarea riscurilor E&S. După caz, criterii specifice ale Politicilor de sector E&S abordează
protecția biodiversității.
În etapa de identificare, Grupul folosește Baza de date mondială privind zonele protejate a
Uniunii internaționale pentru conservarea naturii, Standardul global privind identificarea
zonele de biodiversitate cheie și lista roșie a UICN cu Speciile amenințate. Grupul aplică
Principiile Equator și standardele sale de bază tranzacțiilor care intră în aria de aplicabilitate
a acestei inițiative, și în particular, după caz, Standardul de Performanță 6 a Societății

Financiare Internaționale care face referire la Conservarea biodiversității și la Gestionarea
durabilă a resurselor naturale vii.
Grupul exclude toate produsele sau serviciile dedicate cu impact material advers asupra
valorii universale excepționale a unui sit cultural și natural din patrimoniul mondial UNESCO.
Pentru a asigura implementarea și eficacitatea sistemului de gestionare a riscului E&S,
Grupul evaluează în mod regulat nivelul de implementare. Acest sistem este revizuit regulat
pentru a fi consolidat. Grupul raportează regulat cu privire la implementarea Sistemului său
de gestionare a riscului E&S, ca parte a documentului său anual de Înregistrare universală și
pe site-ul web. Deși se angajează să protejeze biodiversitatea, Grupul recunoaște
dificultatea de a preveni toate riscurile privind potențialele încălcări prin procesele sale de
gestionare a riscului. De aceea, Grupul încurajează transparența și dialogul cu părțile sale
interesate. Grupul acordă o atenție sporită întrebărilor ridicare de părțile sale interesate cu
privire la situații obiective sau riscurile asupra biodiversității legate de activitățile sale.
Mai mult, Grupul dialoghează și cooperează cu părțile interesate competente publice și
private pentru a crea angajamente comune, metodologii și tehnologii noi care permit o mai
bună identificare și gestionare a impacturilor potențiale asupra biodiversității. Grupul a aderat
la inițiativa Act4Nature, o inițiativă colectivă franceză a unor actori globali ce are ca scop
încurajarea angajamentelor legate de biodiversitate și să genereze o dinamica în jurul
acestui subiect.
Grupul este, de asemenea, membru a Clubului B4B+ (Afaceri pentru o biodiversitate
pozitivă), prin care contribuie la dezvoltarea și diseminarea la scară industrială a Global
Biodiversity Score (GBS™), un model de tip open source pentru a măsura impactul
activităților financiare asupra biodiversității. Obiectivul Clubului B4B + este de a juca un rol
de incubator al acestui indicator și a metodologiei asociate pentru evaluarea amprentei
biodiversității.
Prezenta declarație nu poate fi interpretată ca un angajament contractual.
Versiuni actualizate vor fi postate pe site-ul web al Grupului unde puteți găsi și Principiile
Generale E&S, celelalte Declarații transversale și Politicile de sector E&S. Prezenta
Declarație a fost redactată în limbile franceză și engleză. Versiunea în limba engleză este o
traducere liberă.

