
 

DECLARAȚIA TRANSVERSALĂ A 

GRUPULUI SOCIETE GENERALE 

CU PRIVIRE LA DREPTURILE 

OMULUI 

 
Drepturile omului sunt indivizibile. Sunt recunoscute la nivel internațional și definite prin 

Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 și Pactul internațional 

privind drepturile civile și politice (ICCPR) din 16 decembrie 1966. Sunt protejate în Europa 

de Convenția europeană a  

drepturilor omului din 4 noiembrie 1950, iar chestiunile legate de muncă se regăsesc în 

Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii.  

 

Societe Generale și filialele sale („Grupul”) se angajează să respecte și să promoveze 

drepturile omului, ca unul dintre elementele fundamentale a Sistemului său de 

gestionare a riscului social și de mediu („E&S”).  

 

Grupul susține inițiativele internaționale care doresc clarificarea rolului societăților, în special 

a celor din sectorul bancar, cu privire la promovarea drepturilor omului. Grupul susține astfel 

inițiativa „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite și Principiile privind investițiile 

responsabile și se angajează să implementeze Principiile directoare ale OCDE pentru 

întreprinderile multinaționale și Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 

omului din 16 iunie 2011. Grupul recunoaște rolul fundamental al statelor și guvernelor în 

definirea cadrelor legale pentru protecția și exercitarea pe deplin a drepturilor omului. Grupul 

astfel respectă prevederile legislative și de reglementare ale teritoriilor unde operează 

respectând în același timp drepturilor omului. Grupul este de asemenea conștient de rolul 

său în prevenirea încălcărilor grave ale drepturilor omului, atât în cadrul activităților, cât și cu 

privire la riscurile direct asociate achizițiilor sau produselor și serviciilor sale. Acolo unde 

legile și reglementările locale sunt considerare insuficiente, Grupul va face referire la 

standardele internaționale menționate anterior cu privire la respectarea și protejarea 

drepturilor omului. Grupul a introdus respectarea și protecția drepturilor omului în Codul său 

de conduită și în Principiile Generale E&S. Grupul creează Politici de sector E&S, procese și 

proceduri operaționale pentru a implementa aceste angajamente legate de drepturile omului. 

 

Referitor la drepturile omului, Sistemul nostru de gestionare a riscului E&S este implementat 

în trei arii principale:  

- Respectarea drepturilor omului ale angajaților și ale partenerilor sociali ai 

Grupului. Vizează să garanteze tuturor respectarea drepturilor omului, în contextul 

muncii. De exemplu, Grupul se angajează să lupte împotriva tuturor formelor de 

discriminare și hărțuire la locul de muncă. Acest angajament a fost consolidat în 2019 

prin reînnoirea acordului cu UNI Global Union.  



- Respectarea drepturilor omului ale furnizorilor Grupului și lanțului său de 

aprovizionare. Vizează în primul rând să garanteze furnizorilor că drepturile omului le 

sunt respectate în cadrul relației de afaceri și în al doilea rând se angajează să 

gestioneze achizițiile și aprovizionarea Grupului, astfel încât să limiteze riscul privind 

încălcările grave ale drepturilor omului,  
- Respectarea drepturilor omului ca parte a produselor și serviciilor sale. Vizează să 

garanteze respectarea drepturilor omului ale clienților săi, persoane fizice și instituții, în 

special drepturile legate de intimitate. Vizează de asemenea prevenirea încălcărilor grave 

ale drepturilor omului asociate cu produsele și serviciile Grupului. De exemplu, în cadrul 

tranzacțiilor și serviciilor dedicate, Grupul efectuează evaluări ale drepturilor omului care 

includ respectarea drepturilor muncitorilor, consultarea comunităților locale și drepturile 

popoarelor indigene.  
Pentru fiecare din aceste arii, Sistemul de gestionare a riscului E&S este structurat în jurul a 

trei etape: identificarea, evaluarea și prevenirea - atenuarea riscurilor E&S. Pentru a asigura 

implementarea și eficacitatea, Grupul evaluează în mod regulat nivelul de implementare. 

Sistemul de gestionarea a riscului E&S este, de asemenea, revizuit regulat pentru a fi 

consolidat.  

 

Deși se angajează să protejeze drepturile omului, 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 drepturilor omului legate de activitățile sale. Grupul a 

pus de asemenea bazele unui mecanism de denunțare, accesibil via 

www.societegenerale.com. 

 

De asemenea, Grupul ascultă părțile interesate publice și private care contestă conținutul 

Politicilor sale de sector E&S. Participă la forumuri și inițiative sectoriale pentru a promova 

respectarea drepturilor omului și pentru a înțelege în profunzime chestiunile de care sectorul 

financiar se poate lovi în domeniul respectiv.  

 

Ca parte a obligațiilor asumate în temeiul Secțiunii 54 din Legea privind sclavia modernă din 

2015, Grupul publică pe site-ul său web o Declarație anuală privind sclavia modernă și 

traficul de ființe umane, subliniind acțiunile preventive principale implementate.  

 

Pe de altă parte, ca un răspuns la Legea franceză nr. 2017-399 din 27 martie 2017 cu privire 

la „Obligația de diligență a societăților-mamă și a societăților ordonatoare”, Grupul 

implementează un Plan privind obligația de diligență, care are ca scop identificarea și 

prevenirea încălcării drepturilor omului, precum și a libertăților fundamentale și a 

reglementărilor legate de mediu. Grupul prezintă elementele cheie ale acestui plan și 

implementarea sa efectivă în Documentul său anual de înregistrare universală. 

 

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 E&S. 

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

engleză este o traducere liberă. 

http://www.societegenerale.com/

