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Průřezové prohlášení Skupiny Société Générale
k ochraně biodiverzity
Podle definice v Úmluvě o biologické rozmanitosti pojem biodiverzita zahrnuje variabilitu všech žijících organismů. To zahrnuje
i různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Zachování biodiverzity, udržování ekosystémových služeb a udržitelné řízení živoucích přírodních zdrojů představují klíčové aspekty
udržitelného rozvoje. Respektování a zachování biodiverzity jsou mezinárodně uznávané v Úmluvě o biologické rozmanitosti, Úmluvě
o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů (tzv. Bonnská úmluva), Ramsarské úmluvě o mokřadech, Úmluvě UNESCO o ochraně kulturního a přírodního dědictví
a v Programu UNESCO člověk a biosféra.
Skupina si uvědomuje zrychlování úbytku biodiverzity po celém světě, a proto se zavázala k respektování a zachovávání biodiverzity.
Jde o jeden ze základů systému Skupiny pro řízení environmentálních a společenských („E&S“) rizik a Skupina své klienty
povzbuzuje k témuž.
Snahou společnosti Société Générale a jejích dceřiných společností („Skupina“) je ve státech, v nichž působí, dodržovat právní a regulatorní
předpisy týkající se ochrany druhů, přírodních stanovišť a ekosystémů a podobné dodržování předpisů očekává od svých dodavatelů
a klientů. Kromě toho si Skupina uvědomuje svou úlohu v předcházení závažných dopadů na biodiverzitu, souvisejících s jejími nákupy,
produkty a službami, a výše uvedené mezinárodní normy využívá jako měřítko v ochraně biodiverzity.
Za tímto účelem Skupina zpracovala Všeobecné environmentální a společenské (E&S) zásady, a to s cílem vyjasnit kritéria zaváděná
v jednotlivých citlivých odvětvích, v nichž působí. Systém řízení E&S rizik, který je popsán ve Všeobecných E&S zásadách, je strukturován
kolem tří kroků: určení, vyhodnocení a zamezení nebo zmírnění E&S rizik. V relevantních ohledech se ochranou biodiverzity zabývají
konkrétní kritéria Sektorových politik E&S.
Jako pomoc ve fázi určování těchto rizik Skupina používá World Database on Protected Areas of the International Union for the Conservation
of the Nature (Světová databáze chráněných oblastí, spravovaná Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN)), Global Standard for the
Identification of Key Biodiversity Areas (Globální norma pro určování klíčových oblastí biodiverzity, kterou vydává IUCN), a IUCN Red List
of Threatened Species (Červený seznam ohrožených druhů, který spravuje IUNC). Skupina uplatňuje Zásady Equator (Equator Principles)
a jejich základní normy, a to na transakce spadající do rámce této iniciativy, zejména v relevantních případech normu IFC s názvem
Performance Standard 6, která se týká zachovávání biodiverzity a udržitelného řízení živoucích přírodních zdrojů (Biodiversity Conservation
and Sustainable Management of Living Natural Resources).
Skupina vylučuje všechny jednoúčelové produkty a služby způsobující podstatné negativní dopady na výjimečnou univerzální hodnotu
kulturních a přírodních památek zapsaných na seznamu UNESCO.
K zajištění realizace a efektivnosti systému řízení E&S rizik Skupina pravidelně posuzuje, do jaké míry je tento systém realizován. Systém je
za účelem jeho dalšího posilování pravidelně podrobován revizi. Skupina pravidelně vykazuje stupeň realizace systému řízení E&S rizik ve
své každoroční Univerzální registrační listině a na svém webu. Skupina je odhodlaná zajišťovat ochranu biodiverzity, nicméně uznává, že
je obtížné, aby její procesy řízení rizik vždy zabránily všem rizikům případného porušení předpisů. Skupina proto podporuje transparentnost
a dialog se svými stakeholdery. Věnuje velkou pozornost otázkám, které nastolují její stakeholdeři ohledně objektivních situací nebo rizik
pro biodiverzitu souvisejících s její činností.
Skupina se také zapojuje do dialogu a spolupráce s příslušnými stakeholdery ve veřejné i soukromé sféře, jejichž cílem je nastavit společné
závazky a vypracovat nové metodiky a nástroje umožňující lepší určování a řízení případných dopadů na biodiverzitu. Skupina se připojila
k iniciativě Act4Nature, což je francouzská kolektivní iniciativa globálních hráčů zacílená na podporu závazků souvisejících s biodiverzitou
a na udržování dynamiky pokroku v tomto tématu.
Skupina je také členem klubu Club B4B+ (Klub Podnikání pro pozitivní biodiverzitu), jehož prostřednictvím přispívá k rozvoji
a celoodvětvovému šíření ukazatele Global Biodiversity Score (GBS™), což je konsensuální model založený na otevřených zdrojích a určený
k měření dopadů finančních aktivit na biodiverzitu. Cílem Klubu B4B+ je hrát úlohu inkubátoru tohoto ukazatele a související metodiky pro
vyhodnocování stopy biodiverzity.
Toto prohlášení nesmí být vykládáno jako smluvní závazek.
Aktualizované verze tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách Société Générale, kde jsou také dostupné Všeobecné zásady
E&S, ostatní Průřezová prohlášení a Sektorové politiky E&S. Toto prohlášení bylo sepsáno ve francouzském a českém jazyku. Česká verze je
neoficiální překlad.
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