
 

DECLARAȚIA TRANSVERSALĂ A 

GRUPULUI SOCIETE GENERALE 

CU PRIVIRE LA SCHIMBAREA 

CLIMATICĂ 

 
Schimbarea climatică antropogenă este una dintre amenințările majore ale secolului 21, 

deoarece emisiile de gaze cu efect de seră și modificarea utilizării terenurilor provocate de 

oameni vor duce la o încălzire globală semnificativă dincolo de nivelurile durabile, dacă nu 

sunt controlate.  

 

Schimbarea climatică este internațional recunoscută și definită prin concluziile trase în cadrul 

Conferinței de la Rio din 1992, Convenția-cadru anuală a Organizației Națiunilor Unite privind 

schimbările climatice (UNFCCC COP) și mai precis rezultatul COP21 din 2015, Acordul de la 

Paris. Obiectivele sale sunt de a menține creșterea temperaturii globale medii la un nivel sub 

2°C în comparație cu nivelurile pre-industriale și să facă în continuare eforturi pentru a limita 

creșterea temperaturii la 1,5°C, recunoscându-se faptul că acest lucru ar reduce semnificativ 

riscurile și impacturile schimbării climatice.  

 

Societe Generale și filialele sale („Grupul”) se angajează să își alinieze activitățile cu 

obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice.  

 

Începând cu 2015, guvernele au luat măsuri, ca un răspuns la Acordul de la Paris privind 

schimbările climatice, iar unele dintre acestea sunt relevante pentru sectorul financiar, 

precum Pactul verde european și Planul de acțiuni privind finanțarea durabilă. Grupul 

promovează o reglementare adecvată a finanțării durabile în Europa, direct și prin 

participarea proprie în asociațiile profesionale (în mod special Federația bancară franceză și 

Federația bancară europeană). Mai recent, în contextul crizei COVID, Grupul s-a alăturat 

Alianței pentru redresare verde inițiată de Parlamentul UE, prin care se recunoaște 

importanța alinierii redresării economice cu tranziția de mediu. 

 

În plus, au fost create cadre voluntare pentru a clarifica rolul sectorului bancar privind 

asistența pe care o poate oferi în tranziția energetică și în promovarea atenuării și adaptării 

schimbării climatice. În particular, Grupul susține grupul operativ pentru divulgarea financiară 

legată de Climă („TCFD”). În cadrul COP24 din 2018, Grupul a semnat Angajamentul 

Katowice care sta la baza Angajamentului colectiv privind acțiunile legate de climă din 2019, 

semnat de 37 de instituții financiare împreună cu Principiile pentru un sector bancar 

responsabil parte a inițiativei financiare din cadrul Programului privind mediul al Organizației 

Națiunilor Unite (UNEP-FI). Grupul a aderat de asemenea la Coaliția „Carbon Pricing 



Leadership”, la Inițiativa „Climate Bond” și la Principiile „Green Bond”, cât și la Principiile 

Poseidon pentru transport maritim durabil și Consiliul „Hidrogen”.  

 

Gestionarea riscului climatic este un element cheie din sistemul de gestionare a riscului de 

mediu și social („E&S”) al Grupului:  

- Politicile de sector E&S au fost puse în practică și sunt actualizate frecvent, multe dintre 

ele au o relevantă climatică importantă, în special cu privire la sectoarele energice, de 

transport sau forestiere.  
- În plus față de sectoarele acoperite de Politicile E&S, celelalte sectoare cu amprenta 

importantă de carbon sunt în momentul de față avute în vedere în cadrul dezvoltării 

metodologiilor de aliniere ale portofoliilor Grupului cu obiectivele Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice. 
- Factorii de risc climatici sunt în momentul de față integrați în cadrul de guvernanță privind 

gestiunea riscurilor legate de credit. Acestea sunt considerate ca riscuri de tranziție, 

riscuri fizice, de apariție a litigiilor și a celor juridice, după cum sunt definite de TCFD.  
- Grupul rămâne o bancă de prim ordin în tranziția energetică. Furnizează Produse și 

servicii cu impact pozitiv și s-a angajat să atragă finanțări pentru tranziția energetică. 

Grupul a început să întrerupă progresiv finanțarea în sectoarele emitente cheie; de ex: 

cărbune și producția de petrol și gaze. 
- Pe lângă finanțare și alte activități ale Grupului, precum gestionarea activelor și asigurări 

au conceput politici cu privire la climat.  
- Cu privire la propriile operațiuni și impactul direct asupra climei, Grupul a stabilit de 

asemenea un număr de politici de mediu și pune o taxă internă pe carbon. 

 
Chestiunile legate de mediu reprezintă un element cheie din guvernanța și strategia 

Grupului. Strategia Grupului privind clima este coordonată de Conducerea generală și este 

revizuită de Consiliul de administrație. Începând cu 2017, riscurile legate de climă sunt 

monitorizate de Comitetul de Risc al Grupului, din 2019 orientările strategice legate de climă 

(precum ieșirea din sectorul cărbunelui) sunt monitorizate de Comitetul de angajament 

responsabil al Grupului („CORESP”).  

 

Grupul publică eforturile sale legate de climat în Documentul anual de Înregistrare Universală 

și pe site-ul său web, cât și într-un raport anual dedicat. 

 

Prezenta declarație nu poate fi interpretată ca un angajament contractual.  

Versiuni actualizate ale acestei Declarații vor fi postate pe site-ul web al Grupului unde puteți 

găsi și Principiile Generale E&S, celelalte Declarații transversale și Politicile de sector. 

Prezenta Declarație a fost redactată în limbile franceză și engleză. Versiunea în limba 

engleză este o traducere liberă. 


