Статут постачальників Групи Сен-Гобен
Після долучення до Глобального договору ООН, починаючи з 2003 року Групою СенГобен було відображено його цінності у Загальних принципах поведінки та діяльності,
що застосовуються до всіх співробітників по всьому світу, таким чином підтвердивши
свою рішучість працювати в напрямку відповідального зростання бізнесу.
Відповідно, економічні, соціальні та екологічні вимоги сталого розвитку визнано
основоположними елементами стратегії Групи Сен-Гобен.
З цієї причини Групою Сен-Гобен було вирішено запросити своїх постачальників взяти
участь у цьому процесі в межах сфери їхньої діяльності або впливу.
З цією метою Сен-Гобен просить своїх постачальників підтримати цій Статут. Рівень
відданості постачальників своїм зобов'язанням у цій сфері є одним з вирішальних
чинників у виборі постачальників для Групи Сен-Гобен. Група Сен-Гобен докладе
зусиль, щоб переконатися, що постачальники повністю зрозуміли зміст Статуту.
Цей Статут є невід'ємною частиною документації, яка була надана Групою Сен-Гобен в
рамках консультацій, і призначений для включення в договірні документи.
Відділи постачання підприємств Групи Сен-Гобен можуть, при певних обставинах,
вжити заходів, які вони вважають достатніми для повного виконання умов Статуту,
зокрема, шляхом розсилки анкет або проведення окремих перевірок постачальників і
підрядників.
Група Сен-Гобен очікує, що постачальники і підрядники пам'ятатимуть, що їх власні
постачальники та підрядники допоможуть їм повністю дотримуватися принципів,
описаних в цьому Статуті.

Повага до права на розвиток
Постачальники
гарантують
своїм
співробітникам
гідний
рівень
життя.
Вони беруть найактивнішу участь у розвитку країни, в якій вони працюють, та
співпрацюють з усіма типами компаній у відповідності до цього Статуту.

Права працівників
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У відносинах із власними співробітниками, постачальники та підрядники
дотримуються законів і правил, що діють у країнах, де вони працюють, а також норм,
встановлених Міжнародною організацією праці відносно прав працівників, особливо в
галузі соціального забезпечення, робочих годин і умов праці, винагород, а також
здійснення права на свободу об’єднання.
Постачальники і підрядники зобов'язуються не вдаватися у жодному разі, випадку чи у
жодній формі, безпосередньо або через своїх підрядників або постачальників,
- до примусової або обов'язкової праці,
- до дитячої праці.
Також, вони повинні переконатися, що у їхніх методах роботи не має жодних форм
дискримінації.

Охорона праці і здоров'я
Постачальники та підрядники повинні вживати необхідних заходів для забезпечення
охорони праці та здоров’я.
У своїй діяльності вони впроваджують політику, спрямовану на виявлення і
запобігання ризиків для здоров'я та безпеки:
- їхніх співробітників, що працюють як повний робочий день, так і тимчасово,
- співробітників своїх клієнтів і споживачів їхньої продукції,
- працівників своїх постачальників і підрядників (тимчасових і постійних),
- громад, що знаходяться поблизу їхніх підприємств.
Вони інформують Групу Сен-Гобен про будь-які небезпеки або ризики, пов'язані з
їхньою продукцією або послугами, що надаються на заводах компаній Групи СенГобен.
Насамкінець, вони перевіряють,
чи їхні співробітники повністю відповідають
нормативним вимогам і стандартам здоров'я та безпеки Групи Сен-Гобен, коли такі
співробітники працюють на заводах Групи. Вони також інформують Групу Сен-Гобен
про будь-які інциденти або невідповідності, що мають місце.

Турбота про довкілля
Постачальники та субпідрядники реалізують політику в галузі управління і
вдосконалення виробничих процесів, які покликані обмежити вплив на навколишнє
середовище продукції, яку вони постачають, протягом усього її життєвого циклу.
Зокрема, на своїх підприємствах вони прагнуть:
-- зменшити вплив на екосистеми та біологічне різноманіття,
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-- оптимізувати споживання природних ресурсів і енергії,
-- скорочувати кількість викидів парникових газів, забруднюючих речовин і летких
органічних сполук,
-- зменшувати кількість відходів та розвивати переробку та відновлення.
Вони ідентифікують та кількісно визначають суттєві екологічні аспекти своєї
діяльності, продукції та послуг, а також забезпечують контроль і огляд сировини,
комплектуючих і матеріалів, необхідних для надання послуг або виробництва товарів.
Постачальники зобов'язані розкривати Групі Сен-Гобен будь-яку інформацію про їхню
продукцію, яка необхідна для впровадження екологічної політики Групи Сен-Гобен,
особливо з точки зору викидів вуглецю в атмосферу і оцінки життєвого циклу
продукції.
Постачальники та підрядники заохочують розробку та розповсюдження екологічно
безпечних технологій та працюють в напрямку досягнення перерахованих вище цілей.

Дотримання юридичних норм
Постачальники здійснюють свою діяльність у суворій відповідності до застосовуваних
національних і міжнародних правових стандартів.
Зокрема:
-- Вони відкидають будь-які дії, покликані фальсифікувати або спотворювати вільну
конкуренцію та доступ на ринок, або спричиняють порушення застосовуваних
правових норм, що стосуються законодавства про конкуренцію,
-- Вони відкидають будь-яку форму активної або пасивної корупційної діяльності у
внутрішніх або міжнародних операціях,
-- Вони утримуються від будь-якої практики, спрямованої на отримання особистої
вигоди в будь-якому вигляді або формі, прямо або опосередковано, будь-яким
працівником Групи Сен-Гобен, з яким вони мають ділові відносини.
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Saint-Gobain Group Suppliers Charter
Having signed up to the UN’s Global Compact, the Group has, since 2003, formalized its
values through the General Principles of Conduct and Action applicable to all employees
worldwide, and in doing so, confirmed its resolve to work towards responsible business
growth.
Accordingly, the economic, social and environmental requirements of sustainable
development are fundamental elements in the strategy of the Saint-Gobain Group.
For this reason, Saint-Gobain has decided to invite its suppliers to take part in this process
within their own sphere of action or influence.
This is the purpose of the present Charter which Saint-Gobain asks its suppliers to support.
Their level of commitment in this domain is one of the deciding factors in selecting suppliers
and Saint-Gobain will make sure that suppliers fully understand the Charter’s contents.
This Charter is an integral part of the documentation handed out by Saint-Gobain in support
of its consultations and is intended to be included in the contractual documents.
The Purchasing Departments of Saint-Gobain Group entities may be led, under certain
circumstances, to take the measures they deem necessary to ensure full compliance with the
Charter, notably by sending out questionnaires or conducting or having conducted specific
audits at the suppliers’ and sub-contractors’ premises.
The Saint-Gobain Group expects its suppliers and sub-contractors to be mindful that their own
suppliers and sub-contractors enable them to fully support the principles detailed in this
Charter.

Respect the right to development
Suppliers guarantee their employees a decent standard of living.
They participate as much as possible in the development of the country they operate in and
work with all types of companies in compliance with this charter.

Employee rights
Regarding relations with their own staff, suppliers and subcontractors comply with the legal
rules and regulations applicable in the countries where they operate as well as the norms set
out by the International Labour Organization concerning workers’ rights, especially in the
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area of social security, working hours and conditions, compensation and when it comes to
exercising freedom of association.
In particular, suppliers and subcontractors undertake not to resort in any way, shape or form,
either directly or through their own subcontractors or suppliers,
 to forced or mandatory labour,
 to child labour.
Finally, they make sure that their working practices are free from any form of job
discrimination.

Occupational health and safety
Suppliers and subcontractors endeavour to take the necessary steps to ensure occupational
health and safety.
For their own activities, they implement a policy aimed at identifying and preventing health
and safety risks affecting:
 their full-time and temporary members of staff,
 their customers’ employees and the users of their products,
 their own suppliers and subcontractors’ employees (temporary and full-time),
 the communities surrounding their facilities.
They inform the Saint-Gobain Group of any hazards or risks associated with their products or
interventions on Saint-Gobain sites.
Finally, they make sure that their employees fully comply with regulations and Saint-Gobain
Health and Safety standards when called out to work on Saint-Gobain sites. They inform
Saint-Gobain of any incidents or non-conformities occurring.

Environmental commitment
Suppliers and subcontractors implement policies on managing and improving their
manufacturing processes, which are designed to limit their environmental footprint throughout
the life cycle of the products they supply.
In particular, they strive in their respective domains to:
 reduce their impact on ecosystems and biodiversity,
 optimise consumption of natural resources and energy,
 reduce emissions of greenhouse gases, pollutants and volatile organic compounds,
 reduce quantities of waste released and develop recycling and recovery solutions.
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They identify and quantify the significant environmental aspects of their activities, products
and services. They ensure a traceability of raw materials, components and materials necessary
for the provision of services or property.
Suppliers shall be duty-bound to Saint-Gobain to disclose any product information required
for the Group’s environmental policy to be applied, especially in terms of Carbon Footprint
and Life Cycle Assessment.
Suppliers and subcontractors encourage the development and distribution of environmentallyfriendly technologies and work towards achieving the targets listed above.

Legal compliance commitment
Suppliers carry on their activities in strict compliance with applicable domestic and
international legal standards.
In particular:
 They reject any actions liable to falsify or distort free competition or market access
or infringe on the applicable legal rules concerning competition law,
 They reject any form of active or passive corruption in domestic or international
transactions,
 They refrain from any practice aimed at interesting, either directly or indirectly,
any Saint-Gobain employee with whom they have a business relationship in
developing their relations, whether personally or in whatever shape or form.
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Charte Fournisseurs du Groupe Saint-Gobain
Le Groupe, qui a adhéré au Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies, a formalisé
depuis 2003 ses valeurs dans ses Principes de Comportement et d’Action applicables à
l’ensemble de ses employés dans le monde entier, affirmant ainsi sa résolution à concourir à
un développement économique responsable.
Ainsi les exigences économiques, environnementales et sociales du développement durable
sont des composantes fondamentales de la stratégie du Groupe Saint-Gobain.
Pour cela, Saint-Gobain a décidé d’inviter ses fournisseurs à prendre part à ce processus au
sein de leur propre sphère d’action ou d’influence.
C’est l’objet de la présente charte à laquelle Saint-Gobain demande à ses fournisseurs
d’adhérer. Leur niveau d’engagement à cet égard est un élément déterminant dans la sélection
des fournisseurs, et Saint-Gobain veillera à la bonne compréhension du contenu de cette
charte.
Elle fait partie intégrante de la documentation remise par Saint-Gobain à l’appui de ses
consultations et a vocation à être incluse dans les documents contractuels.
Les Directions Achats des entités du Groupe Saint-Gobain peuvent être amenées, suivant les
circonstances, à prendre les mesures qu’elles jugeront nécessaires afin de s’assurer du plein
respect de la Charte, notamment par l’envoi de questionnaires ou en procédant ou en faisant
procéder à des audits spécifiques chez les fournisseurs et sous-traitants.
Le Groupe Saint-Gobain attend de ses fournisseurs et sous-traitants qu’ils soient attentifs à ce
que leurs propres fournisseurs et sous-traitants leur permettent d’adhérer sans réserve aux
principes détaillés dans cette charte.

Respect du droit au développement
Les fournisseurs garantissent à leurs salariés un niveau de vie décent.
Ils participent autant que faire se peut au développement de leur pays d’implantation et
travaillent en collaboration avec tout type de société dans le respect de la présente charte.

Respect du droit des employés
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Les fournisseurs et sous-traitants appliquent dans leurs relations avec leur propre personnel
les lois et règlements applicables dans les pays où ils opèrent ainsi que les normes édictées par
l’Organisation Internationale du Travail en matière de droit des travailleurs, en particulier
dans le domaine de la protection sociale, du temps et des conditions de travail, des
rémunérations et de l’exercice de la liberté d’association.
Ils s’engagent notamment à ne recourir en aucune façon, directement ou au travers de leurs
propres sous-traitants ou fournisseurs,
 au travail forcé ou obligatoire,
 au travail des enfants.
Enfin, ils veillent à ne pratiquer aucune forme de discrimination en matière d’emploi.

Respect de la santé et sécurité
Les fournisseurs et sous-traitants s’attachent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la
santé et la sécurité au travail.
Pour leurs propres activités, ils mettent en place une politique visant à l’identification et à la
prévention des risques d’atteinte à la santé et à la sécurité,
 de leurs employés permanents et intérimaires,
 des employés de leurs clients et des utilisateurs de leurs produits,
 des employés (permanents et intérimaires) de leurs propres fournisseurs et soustraitants,
 des populations situées à proximité de leurs installations.
Ils informent le Groupe Saint-Gobain de tous dangers ou risques associés à leurs produits ou
interventions sur des sites Saint-Gobain.
Enfin, ils veillent au plein respect par leurs employés de la règlementation, mais aussi des
standards Saint-Gobain Hygiène, Santé et Sécurité lorsqu’ils interviennent sur les sites du
Groupe Saint-Gobain. Ils informent Saint-Gobain de tous incidents ou non-conformités
survenus.

Engagement environnemental
Les fournisseurs et sous-traitants mettent en œuvre des politiques de gestion et d’amélioration
de leurs procédés industriels qui permettent d’en limiter l’impact environnemental tout au
long du cycle de vie des produits qu’ils vendent.
Notamment, ils recherchent dans leurs domaines respectifs :
 la réduction de leurs impacts sur les écosystèmes et la biodiversité,
 l’optimisation de leur consommation de ressources naturelles et d’énergie,
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 la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, de polluants et de composés
organiques volatiles,
 la diminution des quantités de déchets émis et la mise en œuvre de solutions de
recyclage et de valorisation.
Ils identifient et quantifient les enjeux environnementaux significatifs de leurs activités,
produits, et services. Ils mettent en place une traçabilité des matières premières, matériaux et
composants nécessaire à la fourniture de services ou de biens.
Les fournisseurs ont un devoir de communication auprès de Saint-Gobain des informations
nécessaires à l’application de la politique Environnement du Groupe, en particulier Bilan
Carbone et Analyse Cycle de Vie des produits.
Les fournisseurs et sous-traitants encouragent la mise au point et la diffusion de technologies
respectueuses de l’environnement et concourent à la réalisation des objectifs énoncés cidessus.

Engagement : respect de la légalité
Les fournisseurs et sous-traitants exercent leurs activités en stricte conformité avec les normes
et règles nationales et internationales applicables.
En particulier :
 Ils refusent toute action susceptible de fausser le libre jeu de la concurrence et
d’enfreindre les règles du droit de la concurrence,
 Ils rejettent toute forme de corruption active ou passive dans les transactions
nationales comme internationales,
 Ils s’interdisent toute pratique tendant à intéresser directement ou indirectement les
employés du Groupe Saint-Gobain avec lesquels ils sont en relation d’affaires au
développement de leurs relations commerciales, que ce soit à titre personnel ou sous
toute autre forme.
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